
  

  

  

  

  

  

  

  
  





  

  جمهوري اسالمی ایران

  ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور معاونت برنامه

  

  

  ساله پنجم توسعه مجموعه برنامه پنج

  جمهوري اسالمی ایران

  

  

  

  

1389ماه اسفند





  

  ساله پنجم توسعه مجموعه برنامه پنج

جمهوري اسالمی ایران

  :بخش اول

انداز جمهوري اسـالمی   چشم

ــق  ــران در افــ و  1404ایــ

هاي کلی برنامه پنجم  سیاست

  :فصل دوم

مقررات ارجاعی در قوانین و 

  برنامه پنجم 

  )تفکیک موضوعی(

  :فصل اول

قوانین و مقررات تنفیذي در 

برنامه پنجم

  :فصل اول

ایرانی -فرهنگ اسالمی 

  :فصل دوم

  علم و فناوري 

  :فصل سوم

اجتماعی 

  :فصل چهارم

نظام اداري و مدیریت 

  :فصل پنجم

اقتصادي 

  :فصل ششم

اي توسعه منطقه

  :فصل هفتم

دفاعی، سیاسی و امنیتی

  :فصل هشتم

ی حقوقی قضائ

  :فصل نهم

بودجه و نظارت 

  :فصل اول

انداز جمهوري اسالمی  سند چشم

هجري  1404ایران در افق 

شمسی

  :فصل دوم

هاي کلی برنامه پنجم  سیاست

توسعه اقتصادي، اجتماعی و 

فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

  :بخش دوم

سـاله   قانون برنامه پـنج 

پنجم توسعه جمهـوري  

اسالمی ایران 

  :بخش سوم

قوانین و مقررات تنفیـذي  

و ارجاعی در قانون برنامه 

  پنجم



  

  

  و سیاستهاى کلى برنامه پنجم 1404انداز جمهوري اسالمی ایران در افق  چشم: بخش اول

  هجري شمسی 1404انداز جمهوري اسالمی ایران در افق  سند چشم –فصل اول 

  سیاستهاى کلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران -فصل دوم 

  

  پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران ساله قانون برنامه پنج: بخش دوم

  ایرانی  -فرهنگ اسالمی  -فصل اول 

  علم و فناوري -فصل دوم 

اجتماعی -فصل سوم 

  نظام اداري و مدیریت -فصل چهارم 

  اقتصادي -فصل پنجم 

اي توسعه منطقه -فصل ششم 

دفاعی، سیاسی و امنیتی-فصل هفتم 

حقوقی قضائی  -فصل هشتم 

  بودجه و نظارت -فصل نهم 

  

  پنجمو ارجاعی در قانون برنامه  قوانین و مقررات تنفیذي: بخش سوم

  تنفیذي مقررات و قوانین: اول فصل

  با تفکیک موضوعی ارجاعی مقررات و قوانین: دوم فصل

  کلی فهرست

   ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجم ساله پنج برنامه مجموعه

  - یک -



  

  تفصیلی فهرست

  پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران  ساله پنجبرنامه مجموعه 

و سیاستهاى کلى  1404انداز جمهوري اسالمی ایران در افق  چشم: بخش اول

  1  مبرنامه پنج

  3  شمسی هجري 1404 افق در ایران اسالمی جمهوري انداز چشم سند – اول فصل

انداز جمهوري اسالمی ایران در  سند چشم«مقام معظم رهبري در خصوص 13/8/1382ابالغیه مورخ  -

  5  ......................................................................................................................  » هجري شمسی 1404افق 

 جمهورى فرهنگى و اجتماعى اقتصادى، توسعه پنجم برنامه کلى سیاستهاى - دوم فصل

  7  ایران سالمىا

مقام معظم رهبري راجع به سیاستهاى کلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى، 21/10/1387ابالغیه مورخ  -

  9  ............................................................................................  اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران 

  پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران ساله پنجقانون برنامه : بخش دوم

  17   15/10/1389مصوب  )1394-1390(

21  ایرانی – میاسال فرهنگ - اول فصل

  23  .......................................................................................................................................................  1ماده 

  23  .......................................................................................................................................................  2ماده 

  24  .......................................................................................................................................................  3ماده 

  25  .......................................................................................................................................................  4ماده 

  25  .......................................................................................................................................................  5ماده 

  26  .......................................................................................................................................................  6ماده 

  27  .......................................................................................................................................................  7ماده 

  27  .......................................................................................................................................................  8ماده 

  28  .......................................................................................................................................................  9ماده 

  28  .....................................................................................................................................................  10ماده 

  29  .....................................................................................................................................................  11ماده 

  - سه-



  29  ....................................................................................................................................................  12ماده 

  30  .................................................................................................................  ورزش

  30  ....................................................................................................................................................  13ماده 

  30  ....................................................................................................................................................  14ماده 

  31  فناوري و علم - دوم فصل

  33  ....................................................................................................................................................  15ماده 

  34  ....................................................................................................................................................  16ماده 

  36  ....................................................................................................................................................  17ماده 

  38  ....................................................................................................................................................  18ماده 

  39  ....................................................................................................................................................  19ماده 

  41  ....................................................................................................................................................  20ماده 

  46  ....................................................................................................................................................  21ماده 

  47  ....................................................................................................................................................  22ماده 

  47  ....................................................................................................................................................  23ماده 

  49   اجتماعی -  سوم فصل

  51  ....................................................................................................................................................  24ماده 

  51  ....................................................................................................................................................  25ماده 

  52  ................................................................................................  هاي اجتماعی  بیمه

  53  ....................................................................................................................................................  26ماده 

  55  ....................................................................................................................................................  27ماده 

  56  ....................................................................................................................................................  28ماده 

  57  ....................................................................................................................................................  29ماده 

  57  ....................................................................................................................................................  30ماده 

  57  ....................................................................................................................................................  31ماده 

  58  ................................................................................................................  سالمت

  58  ....................................................................................................................................................  32ماده 

  60  ....................................................................................................................................................  33ماده 

  60  ....................................................................................................................................................  34ماده 

  61  ....................................................................................................................................................  35ماده 

  -چهار -



  

  62  .....................................................................................................................................................  36ماده 

  62  .....................................................................................................................................................  37ماده 

  63  .........................................................................................................  بیمه سالمت

  63  .....................................................................................................................................................  38ماده 

  68  .........................................................................................  حمایتی و توانمندسازي

  68  .....................................................................................................................................................  39ماده 

  69  .....................................................................................................................................................  40ماده 

  69  .......................................................................  اجتماعی، جوانان و خانواده سرمایه 

  69  .....................................................................................................................................................  41ماده 

  70  .....................................................................................................................................................  42ماده 

  70  .....................................................................................................................................................  43ماده 

  70  .............................................................................................................  ایثارگران

  70  .....................................................................................................................................................  44ماده 

73  .....................................................................................................................................................  45ماده 

75  مدیریت و اداري نظام - چهارم فصل

  77  ..................................................................................................  فناوري اطالعات 

  77  .....................................................................................................................................................  46ماده 

  81  .....................................................................................................................................................  47ماده 

  81  .....................................................................................................................................................  48ماده 

  81  .....................................................................................................................................................  49ه ماد

  82  ...........................................................................................................  نظام اداري

  82  .....................................................................................................................................................  50ماده 

  83  .....................................................................................................................................................  51ماده 

  84  .....................................................................................................................................................  52ماده 

  85  .....................................................................................................................................................  53ماده 

  85  .....................................................................................................................................................  54ماده 

  85  .....................................................................................................................................................  55ماده 

  85  .....................................................................................................................................................  56ماده 

  86  .....................................................................................................................................................  57ماده 

  86  .....................................................................................................................................................  58ماده 

  -پنج -



  87  ....................................................................................................................................................  59ماده 

  87  ....................................................................................................................................................  60ماده 

  87  ....................................................................................................................................................  61ماده 

  88  ....................................................................................................................................................  62ماده 

  90  ....................................................................................................................................................  63ماده 

  90  ....................................................................................................................................................  64ماده 

  91  ....................................................................................................................................................  65ماده 

  92  ....................................................................................................................................................  66ماده 

  92  ....................................................................................................................................................  67ماده 

  93  ....................................................................................................................................................  68ماده 

  95  اقتصادي - پنجم فصل

  97  ......................................................................................  بود فضاي کسب و کاربه

  97  ....................................................................................................................................................  69ماده 

  97  ....................................................................................................................................................  70ماده 

  98  ....................................................................................................................................................  71ماده 

  98  ....................................................................................................................................................  72ماده 

  99  ....................................................................................................................................................  73ماده 

  99  ....................................................................................................................................................  74ماده 

  100  ..................................................................................................................................................  75ماده 

  101  ..................................................................................................................................................  76ماده 

  101  ..................................................................................................................................................  77ماده 

  103  ..................................................................................................................................................  78ماده 

  103  ...........................................................................................................  وري بهره

  103  ..................................................................................................................................................  79ماده 

  104  ..............................................................................................................  اشتغال

  104  ..................................................................................................................................................  80ماده 

  105  ....................................................................................................................  ارز

  105  ..................................................................................................................................................  81ماده 

  106  ..................................................................................................................................................  82ماده 

  108  ..................................................................................................................................................  83ماده 

  - شش -



  

  108...................................................................................................................................................  84ماده 

  117...................................................................................................................................................  85ماده 

  118  ........................................................................................................  و بانک پول

  118...................................................................................................................................................  86ماده 

  118...................................................................................................................................................  87ماده 

  118...................................................................................................................................................  88ماده 

  119...................................................................................................................................................  89ماده 

  120...................................................................................................................................................  90ماده 

  120...................................................................................................................................................  91ماده 

  121...................................................................................................................................................  92ماده 

  121...................................................................................................................................................  93ماده 

  121...................................................................................................................................................  94ماده 

  121...................................................................................................................................................  95ماده 

  122...................................................................................................................................................  96ماده 

  123...................................................................................................................................................  97ماده 

  124...................................................................................................................................................  98ماده 

  124  ......................................................................................................  بازار سرمایه

  124...................................................................................................................................................  99ماده 

  127................................................................................................................................................  100ماده 

  127  ..............................................................................................................  تجارت

  127................................................................................................................................................  101ماده 

  129................................................................................................................................................  102ماده 

  130................................................................................................................................................  103ماده 

  130................................................................................................................................................  104ماده 

  131................................................................................................................................................  105ماده 

  132................................................................................................................................................  106ماده 

  133................................................................................................................................................  107ماده 

  133................................................................................................................................................  108ماده 

  134................................................................................................................................................  109ماده 

  134................................................................................................................................................  110ماده 

  -هفت -



  135  ........................................................................................  گذاري خارجی سرمایه

  135  ................................................................................................................................................  111ماده 

  135  .........................................................................................................  مناطق آزاد

  135  ................................................................................................................................................  112ماده 

  137  ..............................................................................................  هاي بازرگانی بیمه

  137  ................................................................................................................................................  113ماده 

  138  ................................................................................................................................................  114ماده 

  138  ................................................................................................................................................  115ماده 

  138  ................................................................................................................................................  116ماده 

  139  .....................................................................................  کاهش وابستگی به نفت

  139  ................................................................................................................................................  117ماده 

  139  ................................................................................................................................................  118ماده 

  140  ...........................................................................................  اصالح نظام مالیاتی

  140  ................................................................................................................................................  119ماده 

  140  ................................................................................................................................................  120ماده 

  141  ................................................................................................................................................  121ماده 

  141  ................................................................................................................................................  122ماده 

  142  ................................................................................................................................................  123ماده 

  142  .....................................................................................................  توسعه تعاون

  142  ................................................................................................................................................  124ماده 

  143  ..........................................................................................................  نفت و گاز

  143  ................................................................................................................................................  125ماده 

  145  ................................................................................................................................................  126ماده 

  145  ................................................................................................................................................  127ماده 

  146  ................................................................................................................................................  128ماده 

  146  ................................................................................................................................................  129ماده 

  147  ................................................................................................................................................  130ماده 

  147  ................................................................................................................................................  131ماده 

  147  ................................................................................................................................................  132ماده 

  

  -هشت -



  

  147  ..................................................................................................................  برق

  147................................................................................................................................................  133ماده 

  149................................................................................................................................................  134ماده 

  150  ..................................................................................................  هاي پاك انرژي

  150................................................................................................................................................  135ماده 

  151................................................................................................................................................  136ماده 

  152................................................................................................................................................  137ماده 

  152................................................................................................................................................  138ماده 

  153................................................................................................................................................  139ماده 

  153  ...........................................................................................................  منابع آب

  153................................................................................................................................................  140ماده 

  154................................................................................................................................................  141ماده 

  154................................................................................................................................................  142ماده 

  155  ..........................................................................................................  کشاورزي

  155................................................................................................................................................  143ماده 

  157................................................................................................................................................  144ماده 

  157................................................................................................................................................  145ماده 

  158................................................................................................................................................  146ماده 

  158................................................................................................................................................  147ماده 

  158................................................................................................................................................  148ده ما

  159................................................................................................................................................  149ماده 

  160  ....................................................................................................  معدن ،صنعت

  160................................................................................................................................................  150ماده 

  161................................................................................................................................................  151ماده 

  161................................................................................................................................................  152ماده 

  162................................................................................................................................................  153ماده 

  162................................................................................................................................................  154ماده 

  162................................................................................................................................................  155ماده 

  162................................................................................................................................................  156ماده 

  163................................................................................................................................................  157ماده 

  - نه -



  163  ................................................................................................................................................  158ماده 

  164  ................................................................................................................................................  159ماده 

  164  ................................................................................................................................................  160ماده 

  165  .........................................................................................................  حمل و نقل

  165  ................................................................................................................................................  161ماده 

  166  ................................................................................................................................................  162ماده 

  166  ................................................................................................................................................  163ماده 

  168  ................................................................................................................................................  164ماده 

  169  ................................................................................................................................................  165ماده 

  169  ................................................................................................................................................  166ماده 

  170  ..............................................................................................................  مسکن

  170  ................................................................................................................................................  167ماده 

  170  ................................................................................................................................................  168ماده 

  171  ................................................................................................................................................  169ماده 

  171  ................................................................................................................................................  170ماده 

  172  ................................................................................................................................................  171ماده 

  173  ................................................................................................................................................  172ماده 

  174  ................................................................................................................................................  173ماده 

  174  ................................................................................................................................................  174ماده 

  174  ................................................................................................................................................  175ماده 

  175  ................................................................................................................................................  176ماده 

  175  ..................................................................................................................  وقف

  175  ................................................................................................................................................  177ماده 

177  اي منطقه توسعه - ششم فصل

  179  ................................................................................................................................................  178ماده 

  180  ................................................................................................................................................  179ماده 

  181  ................................................................................................................................................  180ماده 

  181  ................................................................................................................................................  181ماده 

  182  ................................................................................................................................................  182ماده 

  183  ................................................................................................................................................  183ماده 

  - ده -



  

  183................................................................................................................................................  184ماده 

  184................................................................................................................................................  185ماده 

  185................................................................................................................................................  186ماده 

  185  .....................................................................................................  زیست  محیط

  185................................................................................................................................................  187ماده 

  186................................................................................................................................................  188ماده 

  186................................................................................................................................................  189ماده 

  187................................................................................................................................................  190ماده 

  187................................................................................................................................................  191ماده 

  187................................................................................................................................................  192ماده 

  189...............................................................................................................................................   193ماده 

  189  ................................................................................................  توسعه روستایی

  189...............................................................................................................................................   194ماده 

193  امنیتی و سیاسی ،دفاعی - هفتم فصل

  195  ........................................................................................................  امور دفاعی

  195................................................................................................................................................  195ماده 

  196................................................................................................................................................  196ماده 

  197................................................................................................................................................  197ماده 

  198...............................................................................................................................................   198ماده 

  198................................................................................................................................................  199ماده 

  199................................................................................................................................................  200ماده 

  199................................................................................................................................................  201ماده 

  200................................................................................................................................................  202ماده 

  201  ..................................................................................................  سیاسی، امنیتی

  201................................................................................................................................................  203ماده 

  201...............................................................................................................................................   204ماده 

  201................................................................................................................................................  205ماده 

  202................................................................................................................................................  206ماده 

  203................................................................................................................................................  207ماده 

  203................................................................................................................................................  208ماده 

  -یازده -



  203  ................................................................................................................................................  209ماده 

  204  ................................................................................................................................  سیاست خارجی

  204  ................................................................................................................................................  210ماده 

  207   قضائی حقوقی -  تمهش فصل

  209  ................................................................................................................................................  211ماده 

215  ................................................................................................................................................  212ماده 

217  نظارت و بودجه - نهم فصل

  219  ................................................................................................................................................  213ماده 

  219  ...............................................................................................................................................   214ماده 

  220  ................................................................................................................................................  215ماده 

  221  ................................................................................................................................................  216ماده 

  222  ................................................................................................................................................  217ماده 

  223  ................................................................................................................................................  218ماده 

  223  ................................................................................................................................................  219ماده 

  224  ................................................................................................................................................  220ماده 

  225  ...............................................................................................................................................   221ماده 

  225  ................................................................................................................................................  222ماده 

  225  ................................................................................................................................................  223ماده 

  226  ................................................................................................................................................  224ماده 

  232  ................................................................................................................................................  225ماده 

  233  ................................................................................................................................................  226ماده 

  233  ...............................................................................................................................................   227ماده 

  234  ................................................................................................................................................  228ماده 

  234  ................................................................................................................................................  229ماده 

  234  ................................................................................................................................................  230ماده 

  235  ................................................................................................................................................  231ماده 

  236  ................................................................................................................................................  232ماده 

  236  ................................................................................................................................................  233ماده 

  236  ...............................................................................................................................................   234ماده 

  -دوازده -



  

  237................................................................................................................................................  235ماده 

  239  پنجم برنامه  ین و مقررات تنفیذي و ارجاعی در قانونانوق: ومسبخش 

  241   تنفیذي مقررات و قوانین: اول فصل

مجلس شوراي اسالمی موضوع ماده  27/11/1380مالی دولت مصوب  قانون تنظیم بخشی از مقررات -

  243................................................................  ساله پنجم توسعه با اعمال اصالحات قانون برنامه پنج) 224(

مجلس شوراي  15/8/1384قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  -

  298..............................عه با اعمال اصالحاتساله پنجم توس قانون برنامه پنج )224(اسالمی موضوع ماده 

  325........................................  18/9/1386قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب  -

قانون ) 113(قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و اصالح ماده )10(ماده  -

  330........   26/5/1382برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

  331  )تفکیک موضوعی  (ارجاعی مقررات و قوانین: دوم فصل

  333  ............................................  و اسناد باال دستی قانون اساسی اصول - الف

    ..........................................  12/9/1358اصولی از قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مصوب  -

  41  ...............................................................................................................................  15اصل  -     

  13  ...............................................................................................................................  44اصل  -     

  181.............................................................................................6/5/1368اصالحی  48اصل  -    

  183...............................................................................................................................50اصل  -    

  27  ...............................................................................................................................  129اصل -    

  222..........................................................................................  6/5/1368اصالحی  134اصل  -    

  116..........................................................................................  6/5/1368اصالحی  138اصل  -    

  109............................................................................................................................  139اصل  -    

  112............................................................................................................................  142اصل  -    

  209............................................................................................................................  156اصل  -    

  209..........................................................................................  6/5/1368اصالحی  157اصل  -    

  209..........................................................................................  6/5/1368اصالحی  158اصل  -    

مقام  1/3/1384جمهوري اسالمی ایران ابالغی قانون اساسی ) 44(سیاستهاي کلی اصل  -

  333................................................................................................................................  معظم رهبري

  - سیزده -



سیاستهاي کلی نظام در خصوص انرژي ابالغی از سوي مقام معظم رهبري مصوب  -

1/3/1384  ....................................................................................................................................  340  

  342  .........  21/10/1387ي ابالغی از سوي مقام معظم رهبري  ساله سیاستهاي کلی قضایی پنج -

  343  ............................................  سیاستهاي کلی مبارزه با مواد مخدر ابالغی مقام معظم رهبري -

  344  ............................  15/4/1389ابالغی مورخ  سیاستهاي کلی اصالح الگوي مصرف) 9(بند  -

  345  ..................................................................................  و بودجهبرنامه  -ب

موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران  -

  345  .....................................................................................................................  11/6/1383مصوب 

  345  ..............................................................................................................  )اصالحی( 1ماده  -     

  347  ..................................................................................................................  14بند ب ماده  -     

  348  ..............................................................................................................................  52ماده  -     

  348  ..............................................................................................................................  84ماده  -     

  349  ...........................................................................................................................  160ماده  -     

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران  105ماده  -

  349  .....................................................................................................................  17/1/1379مصوب 

  350  .................................  با اعمال اصالحات 10/12/1351قانون برنامه و بودجه کشور مصوب  -

  372  .................................  تبا اعمال اصالحا 1/6/1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  -

قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و  -

  426  ..............................................  6/11/1364سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 

رعایت  قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از "م"نامه اجرایی بند  آیین -

  429  ..  21/2/1365 قررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوبقانون محاسبات عمومی و سایر م

  431  ..................................................  17/2/1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  38ماده  -

  432  ..........................  با اصالحات بعدي 3/12/1366موادي از قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب  -

  432  ..........................................................................  )27/11/1380اصالحی ( 48ماده تبصره  -    

  432  ......................................................................................  )27/11/1380اصالحی ( 84ماده  -    

  432  ....................................................................................   )27/11/1380اصالحی ( 85ماده  -    

  433  .............................................................................................................................  105ماده  -    

  434  .............................................................................................................................  106ماده  -    

  -چهارده -



  

  434....................................................................  )27/11/1380اصالحی ( 138ماده  1تبصره  -    

  435..............................  24/12/1388کل کشور مصوب  1389قانون بودجه سال  4بند ) د(جزء  -

  437........................................................................  25/1/1383قانون برگزاري مناقصات مصوب  -

اخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتی و قانون راجع به منع مد -

  455.....................................................................................................  22/10/1337کشوري مصوب 

قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي، صنعتی و اجرایی کشور در اجراي  -

  458................................  12/12/1375ها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات مصوب  پروژه

  462................................................  هیئت وزیران 20/1/1385کشور مصوب  نظام فنی و اجرایی -

  478  .....................................................................  امور اداري و استخدامی - ج

  478.................................  اصالحات اعمال با 8/7/1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  -

  540....................................................  28/12/1353اصالحی  قانون استخدام کشوري)91(ماده  -

زي در یاران نهضت سوادآمو التدریسی و آموزش قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق -

  540.................................................  با الحاقات بعدي 23/7/1387وزارت آموزش و پرورش مصوب 

  549  ...................................................................................  ، مالیاقتصادي -د

  549...............................................................  15/10/1388ها مصوب  قانون هدفمند کردن یارانه -

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم  -

  558......................................................  ل اصالحاتبا اعما 8/11/1386قانون اساسی مصوب ) 44(

  621........................................................  18/4/1351قانون پولی و بانکی کشور مصوب  44اده م -

  622.................  1/9/1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب  45و  4 مواد -

  623........................  19/12/1380گذاري خارجی مصوب  قانون تشویق و حمایت سرمایه 3ماده  -

منظور تسهیل اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل  قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید به -

  623................................................................................  25/9/1388و چهارم قانون اساسی مصوب 

  631...............................  22/6/1374قانون ممنوعیت ورود برخی از کاالهاي غیر ضرور مصوب  -

  632...........................................................................  13/2/1311موادي از قانون تجارت مصوب  -

  662.....................  24/12/1347موادي از الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  -

  662.................................................  24/12/1382قانون نظام صنفی کشور مصوب فصل هشتم  -

قانون برنامه ) 113(قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و اصالح ماده  -

  671........  26/5/1382مصوب سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 

  -دهزپان -



  680  .......................  7/12/1362یران مصوب قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهاي صنعتی ا -

  682  .............  26/2/1389مصوب  قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی -

  684  .....................................  23/3/1386مصوب  کنندگان خودرو قانون حمایت از حقوق مصرف -

  689  ......................  با اصالحات بعدي 12/6/1384اساسنامه صندوق ملی محیط زیست مصوب  -

  695  ..........................................  3/2/1374از آلودگی هوا مصوب  قانون نحوه جلوگیري 30ماده  -

  695  ..........  6/2/1373مصوب  ا.ا.جقانون اصالح موادي از قانون تأسیس هواپیمایی  7و  5 مواد -

  697  .....   16/2/1354آهن شهري تهران و حومه  ماده واحده قانون تأسیس شرکت راه 2تبصره  -

فرهنگی جمهوري  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و 1قانون اصالح ماده  -

  698  ..........................  30/1/1385سازي مدارس بدون استحکام مصوب  اسالمی ایران براي مقاوم

  699  .............................................  22/12/1374قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  -

  718  ...............  25/2/1387قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب  18ماده  -

  719  ..........................  31/2/1387ر مصوب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشو 12ماده  -

هاي عمومی، عمرانی و  الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه -

  719  ..........................  شوراي انقالب اسالمی با الحاقات بعدي 17/11/1358نظامی دولت مصوب 

  727  ..................................................................  فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب -

  731  ........................  30/3/1350گري مصوب  ن و بیمهقانون تأسیس بیمه مرکزي ایرا 30ماده  -

 7/6/1372مصوب  صنعتی جمهوري اسالمی ایران -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري  - 

  731  .......................................................................................................  با اصالحات و الحاقات بعدي

  740  ...........................................................................اجتماعی – فرهنگی -هـ

برنامه پنجم توسعه مصوبه شماره در ها  ها و فعالیت پیوست فرهنگی براي کلیه برنامهالزام  -

740  .................................................  انقالب فرهنگیشوراي عالی 16/05/1387دش مورخ /3325

  741شوراي عالی انقالب فرهنگی و الحاقات بعدي 22/2/1388منشور توسعه فرهنگی قرآنی مصوب  -

  746   .....  9/8/1386مصوب  ..مراکز آموزش عالی کشور.قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و  -

  749  ......................................  1364/ 25/1مصوب  کشورقانون اعزام دانشجو به خارج از  7ماده  -

  749  با اصالحات بعدي 3/8/1373موادي از قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب  -

  751  .................................................   2/3/1375قانون مجازات اسالمی مصوب  600و 598 وادم -

  753  نامه واژه: پیوست

  
  - دهشانز -



  

  

  

  بخش اول

انداز جمهوري اسالمی ایران در افق  چشم

هاي کلی برنامه پنجم و سیاست 1404





  

  

  

  

  فصل اول

  انداز جمهوري اسالمی ایران سند چشم

هجري شمسی 1404در افق 





  5…ز جمهوري اسالمی ایران اندا سند چشم:فصل اول..../انداز  چشم: بخش اول

انداز  چشمسند « در خصوص مقام معظم رهبري 13/8/1382مورخ  ابالغیه

 »هجري شمسی 1404جمهوري اسالمی ایران در افق 

  نظام مصلحت تشخیص مجمع محترم ریاست

انداز بیست ساله، که مبناي  با سالم و تحیت و تشکر از کوشش آن مجمع محترم، اینک سند نهایی متن چشم

اي از این سند  نسخه .گردد میي آینده است، به آن مجمع محترم ابالغ  ساله پنجهاي کلی چهار برنامه  سیاست

  .گانه ارسال خواهد شد یک از رؤساي سه براي هر

اي خامنهسید علی

13/8/1382  

»شمسی هجري 1404 افق در ایران اسالمی جمهوري انداز چشم«

 در و جمع مدبرانه و شده ریزي  برنامه کوشش و ملی عزم و ایمان پرتو در و الهی الیزال قدرت به اتکال با

  :ساله بیست انداز چشم در اساسی، قانون اصول و ها آرمان تحقق مسیر

  :هایی خواهد داشت انداز چنین ویژگی ي ایرانی در افق این چشم جامعه

توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، و متکی بر اصول اخالقی و  -

هاي مشروع، حفظ  ساالري دینی، عدالت اجتماعی، آزادي بر مردم تأکیدهاي اسالمی، ملی و انقالبی، با  شارز

  .مند از امنیت اجتماعی و قضایی ها، و بهره کرامت و حقوق انسان

  ، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایهفناوريبرخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و  -

  .اعی و تولید ملیاجتم

  .جانبه و پیوستگی مردم و حکومت امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه -

هاي برابر، توزیع متناسب درآمد، نهاد  اجتماعی، فرصت تأمینبرخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذایی،  -

  .از محیط زیست مطلوب مند مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره

ي تعاون و  مند، برخوردار از وجدان کاري، انضباط، روحیه پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت فعال، مسئولیت -

  .سازگاري اجتماعی، متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن
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شامل آسیاي (ي آسیاي جنوب غربی  سطح منطقهدر  فناوريدست یافته به جایگاه اول اقتصادي، علمی و  -

افزاري و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر  بر جنبش نرم تأکیدبا ) میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهاي همسایه

  .اقتصادي، ارتقاء نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل

ي کارآمد، جامعه  توسعه  ساالري دینی، دمبخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکیم الگوي مر  الهام -

اي بر اساس تعالیم اسالمی  اخالقی، نواندیشی و پویایی فکري و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسالمی و منطقه

  .)ره(هاي امام خمینی  و اندیشه

  .داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت -

هاي سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که  هاي توسعه و بودجه و تصویب برنامه در تدوین :مالحظه

گذاري، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم،  نرخ سرمایه :شاخصهاي کمی کالن آنها از قبیل

هاي دفاعی و  تواناییو پژوهش و  آموزشهاي باال و پایین جامعه، رشد فرهنگ و  کاهش فاصله درآمد میان دهک

ها و  انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم امنیتی، باید متناسب با سیاست

  .ها به صورت کامل مراعات شود هدف

  



  

  

  

  دومفصل 

  سیاستهاى کلى

عى و برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتما

فرهنگى جمهورى اسالمى ایران





  9…سیاستهاى کلى برنامه پنجم توسعه  فصل دوم... /انداز چشم: بخش اول

 ه سیاستهاى کلى برنامراجع به مقام معظم رهبري  21/10/1387مورخ ابالغیه

  عى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایرانپنجم توسعه اقتصادى، اجتما

  ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران  جناب آقاي دکتر احمدي نژاد

ي بیست ساله کشور و ابالغ بعضی  انداز دوره سال از سند چشم پیش روي بودن دومین پنج با سالم و تحیت

از یک طرف و بعضی تحوالت جهانی از طرف دیگر  441ی از سیاستهاي کلی اصولی مانند سیاستهاي کلی اصل

اي  گیري دستیابی به اهداف مرحله ي پنج ساله پنجم کشور با جهت کند که هرچه زودتر قانون برنامه اقتضاء می

اینک سیاستهاي کلی برنامه پنجم که باید مبناي تهیه و تدوین  .انداز بیست ساله تهیه گردد متناسب با سند چشم

  .گردد میي جمهوري اسالمی ایران باشد، ابالغ  ي پنج ساله پنجم توسعه برنامهقانون 

جاي کلیه  رود این سیاستها که با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت تنظیم شده، بتواند در جاي انتظار می

بعالی و هیئت گمان اهتمام و دقت نظر جنا بی .فعالیتهاي کشور چه در بعد تقنین و چه در بعد اجرا ظاهر گردد

تواند در این باره نقش تعیین  ي رئیسی نظام میها دستگاهمحترم دولت و مجلس محترم شوراي اسالمی و سایر 

اسالمی،  - ي پنج ساله آینده، اقدامات اساسی براي تدوین الگوي توسعه ایرانی  انتظار دارم در دوره .کننده ایفا کند

اي متکی بر ارزشهاي اسالمی و انقالبی و  عدالت و دستیابی به جامعهکه رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و 

  .ي کشور صورت گیرد گانه تحقق شاخصهاي عدالت اجتماعی و اقتصادي در گرو آن است، توسط قواي سه

ي عدالت و اقتضائات آن، نقشی تعیین کننده در  وران حوزه و دانشگاه در تبیین مقوله مشارکت جدي اندیشه

دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و هیئت محترم دولت و دبیرخانه مجمع و نیز  الزم می .ارداین امر د

ي پنجم،  ها، که در تنظیم پیشنهادهاي مربوط به سیاستهاي کلی برنامه کارشناسان فعال و همکار با این مجموعه

  .اند، صمیمانه سپاسگزاري نمایم آفرینی کرده نقش

سیاستها همزمان براي مجلس شوراي اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال  ي ي حاوي مجموعه نسخه

  .شود می

  اي سید علی خامنه

21/10/1387  

                                                                                                                                      
به  مقام معظم رهبري 1/3/84قانون اساسی جمهوري اسالمی ابالغی  44سیاستهاي کلی اصل ي  براي مالحظه )1

  .مراجعه فرمایید 333ي  بخش سوم، صفحه
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  سیاستهاى کلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران

  :امور فرهنگى -

  .هاى مهم طرح تکمیل و اجراى طرح مهندسى فرهنگى کشور و تهیه پیوست فرهنگى براى -1

و برجسته کردن نقش آن به ) ره(داشتن اندیشه دینى و سیاسى حضرت امام خمینى  زنده و نمایان نگه  -2

  .ها ریزى ها و برنامه گذارى عنوان یک معیار اساسى در تمام سیاست

ستکارى، گرایى، انضباط اجتماعى، وجدان کارى، خودباورى، روحیه کار جمعى، ابتکار، در تقویت قانون  -3

  .قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقاء کیفیت در تولید

  .مقابله با جریانات انحرافى در حوزه دین و زدودن خرافات و موهومات -4

  .هاى اطالعاتى و ارتباطى براى تحقق اهداف فرهنگى نظام استفاده بهینه از فناورى -5

  .قویت باور و عزم ملى براى تحقق آنانداز بیست ساله و ت ایجاد درك مشترك از چشم -6

  :امور علمى و فناورى -

  :عالى و پژوهش در موارد زیر آموزشتحول در نظام  -7

تولید ناخالص داخلى تا پایان برنامه پنجم و افزایش ورود %) 3(افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به  - 1-7

  .%)20( هاى تحصیالت تکمیلى به دانش آموختگان دوره کارشناسى به دوره

  .دستیابى به جایگاه دوم علمى و فناورى در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم - 2-7

  .ها و مراکز پژوهشى با صنعت و بخشهاى مربوط جامعه ارتباط مؤثر بین دانشگاه - 3-7

  .توانمندسازى بخش غیر دولتى براى مشارکت در تولید علم و فناورى - 4-7

  .یشرفته مورد نیازهاى پ دستیابى به فناورى - 5-7

و پرورش با هدف ارتقاء کیفى آن بر اساس نیازها و اولویتهاى کشور در سه حوزه  آموزشتحول در نظام  -8

  .آموزان دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سالمت روحى و جسمى دانش

  :تحول و ارتقاء علوم انسانى با -9

ها و  و با انگیزه، اصالح و بازنگرى در متون و برنامه تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد

  .پردازى، نقد و آزاد اندیشى ى، ارتقاء کمى و کیفى مراکز و فعالیتهاى پژوهشى و ترویج نظریهآموزشهاى  روش

  :گسترش حمایتهاى هدفمند مادى و معنوى از نخبگان و نوآوران علمى و فناورى از طریق -10

ارتقاء سطح علمى و مهارتى، رفع دغدغه خطرپذیرى مالى در مراحل پژوهشى و ارتقاء منزلت اجتماعى، 

  .سازى دستاوردهاى آنان ها، کمک به تجارى آزمایشى نوآورى
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  .تکمیل و اجراى نقشه جامع علمى کشور -11

  :امور اجتماعى -

رعى و قانونى هاى اجتماعى و استیفاى حقوق ش تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه -12

  .ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان بانوان در همه عرصه

تقویت هویت ملى جوانان متناسب با آرمانهاى انقالب اسالمى، فراهم کردن محیط رشد فکرى و علمى  -13

هاى اجتماعى آنان، توجه به مقتضیات دوره  هاى شغلى، ازدواج، مسکن و آسیب و تالش در جهت رفع دغدغه

  .هاى آنان ى و نیازها و تواناییجوان

  :اصالح نظام ادارى و قضایى در جهت -14

کارگیرى مدیران  هرسانى به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، ب افزایش تحرك و کارآیى، بهبود خدمت

هاى  حوزهزدایى در  بر تمرکز تأکیدهاى موازى،  و قضات الیق و امین و تأمین شغلى آنان، حذف یا ادغام مدیریت

  .ادارى و اجرایى، پیشگیرى از فساد ادارى و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز

اسالمى، رعایت  - بخشى به سیماى شهر و روستا، بازآفرینى و روزآمدسازى معمارى ایرانى  هویت -15

  .معیارهاى پیشرفته براى ایمنى بناها و استحکام ساخت و سازها

دن نظام بازرسى و نظارت، اصالح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان تقویت و کارآمد کر -16

  .وظایف نهادهاى نظارتى و بازرسى

هاى  دادن به ایثارگران انقالب اسالمى در عرضه منابع مالى و فرصتها و امکانات و مسئولیت اولویت -17

  .هاى مختلف فرهنگى و اقتصادى دولتى در صحنه

  .بر سفرهاى زیارتى تأکیدهاى گردشگرى با  ورزش و حمایت از گسترش فعالیتاهتمام به توسعه  -18

  :جانبه با توجه به بر رویکرد انسان سالم و سالمت همه تأکید -19

  .ریزى، ارزشیابى، نظارت و تخصیص منابع عمومى گذارى، برنامه یکپارچگى در سیاست - 1-19

  .ط و بهداشت جسمى و روحىارتقاء شاخصهاى سالمت هوا، امنیت غذا، محی - 2-19

  .هاى تهدیدکننده سالمت کاهش مخاطرات و آلودگى - 3-19

  .اصالح الگوى تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سالمت مواد غذایى - 4-19

تا پایان %) 30(هاى سالمت به  هاى سالمت و کاهش سهم مردم از هزینه توسعه کمى و کیفى بیمه - 5-19

  .برنامه پنجم

  :نیت اجتماعىارتقاء ام -20
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  .مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراى سیاستهاى کلى مبارزه با مواد مخدر - 1-20

  .هاى عمومى ناشى از آن نشین و پیشگیرى و کنترل ناهنجارى بخشى مناطق حاشیه سامان - 2-20

هاى فرهنگى و  گیرى و مقابله با ناهنجارىها براى پیش ى و رسانهآموزشاستفاده از ابزارهاى فرهنگى،  - 3-20

  .اجتماعى

  :امور اقتصادى -

  :رشد مناسب اقتصادى با تأکید بر) الف

  :با نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلى %) 8(تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادى به میزان حداقل  -21

انداز به  گذارى با حفظ نسبت پس سرمایه - انداز  گذارى از طریق کاهش شکاف پس توسعه سرمایه - 1-21

  .هاى خارجى و جذب منابع و سرمایه%) 40(تولید ناخالص داخلى حداقل در سطح 

  .ورى در رشد اقتصادى به یک سوم در پایان برنامه ارتقاء سهم بهره - 2-21

هاى  آوردن زیرساخت بر ثبات محیط اقتصاد کالن، فراهم تأکیدو کار کشور با  بهبود فضاى کسب  - 3-21

هاى کالن اقتصادى، ارائه مستمر آمار و  ارتباطى، اطالعاتى، حقوقى، علمى و فناورى مورد نیاز، کاهش خطرپذیرى

  .اطالعات به صورت شفاف و منظم به جامعه

  .تقویت و توسعه نظام استاندارد ملى - 4-21

هاى  منابع و سرمایه«عمومى به تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه  -22

و ایجاد صندوق توسعه ملى با تصویب اساسنامه آن در مجلس شوراى اسالمى در سال اول » زاینده اقتصادى

دستى  ریزى براى استفاده از مزیت نسبى نفت و گاز در زنجیره صنعتى و خدماتى و پایین برنامه پنجم و برنامه

  :وابسته به آن با رعایت

هاى نفتى به صندوق  از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده%) 20(ساالنه حداقل  واریز - 1-22

  .توسعه ملى

هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غیر دولتى با  ارائه تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملى به بخش - 2-22

رقابتى و بازدهى مناسب  گذارى در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط هدف تولید و توسعه سرمایه

  .اقتصادى

  .هاى جارى دولت به درآمدهاى نفت و گاز تا پایان برنامه قطع وابستگى هزینه - 3-22

هاى  اصالح ساختار نظام بانکى با اجراى کامل و روزآمد قانون بانکدارى بدون ربا و نهادینه کردن نظام -23

  .هاى بزرگ گذارى راى سرمایهالحسنه، تأمین اعتبارات خرد و اعتبارات الزم ب قرض
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  .بر کارایى، شفافیت و سالمت تأکیدبا ) سرمایه، پول و بیمه(ارتقاء کمى و کیفى بازارهاى مالى  -24

  :بر تأکیدو الزامات مربوط به هر یک از بندها با  1قانون اساسى )44(هاى کلى اصل  تحقق سیاست -25

  .گیرى بازارهاى رقابتى حمایت از شکل - 1-25

  .)گذارى، هدایت و نظارت سیاست(ایجاد ساختارهاى مناسب براى ایفاى وظایف حاکمیتى  - 2-25

هاى  به فعالیت) نهاد خانوار(هاى غیر متشکل  هاى تشویقى در جهت تبدیل فعالیت تنظیم سیاست - 3-25

  .واحدهاى حقوقى

  .ایجاد بازار رقابتى براى ارائه خدمات بیمه درمانى - 4-25

محیطى آب با تسریع در استحصال، عرضه، نگهدارى  ش اقتصادى، امنیتى، سیاسى و زیستتوجه به ارز -26

  .هاى مشترك شود با اولویت استفاده از منابع آب هایى که از کشور خارج مى و مصرف آن و مهار آب

گذارى در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترك با کشورهاى همسایه با رعایت  سرمایه -27

  .قانون اساسى )44(هاى کلى اصل  استسی

حفظ ذخایر راهبردى ارزى به مقدارى که اطمینان از تأمین نیازهاى اساسى کشور در مدت معین  -28

  .حاصل گردد) براساس مصوبه شوراى عالى امنیت ملى(

از بر راهبرد توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فناورى باال به نحوى که کسرى تر تأکید -29

  .بازرگانى بدون نفت کاهش یافته و توازن در تجارت خدمات ایجاد گردد

                                                                                                                                      
به  مقام معظم رهبري 1/3/84الغی قانون اساسی جمهوري اسالمی اب 44سیاستهاي کلی اصل ي  براي مالحظه -1

  .مراجعه فرمایید 335ي  بخش سوم، صفحه

،  دولتی  بخش  سه  بر پایه  ایران  جمهور اسالمی  اقتصادي  نظام: قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران چهل و چهارم  اصل

  ، صنایع مادر، بازرگانی صنایع بزرگ  کلیه  شامل  دولتی  بخش.  استوار است  و صحیح  منظم  ریزي با برنامه  و خصوصی  تعاونی

و   و تلگراف  ، پست ، رادیو و تلویزیون آبرسانی  بزرگ  هاي  نیرو، سدها و شبکه  ، تأمین ، بیمه ، بانکداري بزرگ  ، معادن خارجی

  بخش.  است  و در اختیار دولت  میعمو  مالکیت  صورت  به  که  و مانند اینها است  آهن  و راه  ، راه ، کشتیرانی ، هواپیمایی تلفن

و   دولتی  اقتصادي  فعالیتهاي  مکمل  شود که  می  و خدمات  ، تجارت ، صنعت ، دامداري از کشاورزي  قسمت  آن  شامل  خصوصی

  خارج  اسالم  قوانین  باشد و از محدوده  مطابق  فصل  دیگر این  با اصول  که  تا جایی  بخش  سه  در این  مالکیت.  است  تعاونی

.  است  اسالمی  جمهوري  قانون  نشود مورد حمایت  جامعه  زیان  کشور گردد و مایه  اقتصادي  رشد و توسعه  نشود و موجب

.کند  می  معین  را قانون  بخش  ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه  تفصیل
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  .گذارى و فناورى جانبه همکارى با کشورهاى منطقه جنوب غربى آسیا در تجارت، سرمایه گسترش همه -30

 ، بهداشت و اشتغال به طورى که در پایان برنامه پنجم،آموزش :اى ارتقاء و هماهنگى میان اهداف توسعه -31

  .شاخص توسعه انسانى به سطح کشورهاى با توسعه انسانى باال برسد

  .ریزى عملیاتى ریزى کشور به بودجه تبدیل نظام بودجه -32

انداز با رعایت  هاى سالیانه با سند چشم و بودجه ساله پنجبرقرارى ارتباط کمى و کیفى میان برنامه  -33

  .شفافیت و قابلیت نظارت

  :ى باگسترش عدالت اجتماع) ب

هاى مربوط به رشد و توسعه اقتصادى بر پایه عدالت اجتماعى و کاهش فاصله میان  تنظیم همه فعالیت -34

  :بر موارد زیر تأکیددرآمدهاى طبقات و رفع محرومیت از قشرهاى کم درآمد با 

دفمند و هاى ه هاى غیر موجه درآمدى از طریق سیاستهاى مالیاتى، اعطاى یارانه جبران نابرابرى - 1-34

  .اى سازو کارهاى بیمه

  .هنگام کردن مداوم آن  تکمیل بانک اطالعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدى و به - 2-34

  .هاى غیر آشکار هاى آشکار و اجراى تدریجى هدفمند کردن یارانه هدفمند کردن یارانه - 3-34

  .تأمین برخوردارى آحاد جامعه از اطالعات اقتصادى - 4-34

  :بر تأکیدهاى حاصل از دورانهاى تاریخى گذشته با  اقدامات الزم براى جبران عقب ماندگى -35

هاى توسعه روستایى، گسترش  ارتقاء سطح درآمد و زندگى روستاییان و کشاورزان با تهیه طرح  - 1-35

  .گذارى محصوالت کشاورزى کشاورزى صنعتى، صنایع روستایى و خدمات نوین و اصالح نظام قیمت

هاى  هاى اقتصادى در مناطق مرزى و سواحل جنوبى و جزایر با استفاده از ظرفیت گسترش فعالیت  - 2-35

  .بازرگانى خارجى کشور

در  )35/0( حداکثر کاهش فاصله دو دهک باال و پایین درآمدى جامعه به طورى که ضریب جینى به  - 3-35

  .پایان برنامه برسد

  .%)7(رساندن نرخ بیکارى در کشور به انجام اقدامات ضرورى براى   - 4-35

  .تأمین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمى و کیفى نظام تأمین اجتماعى و خدمات بیمه درمانى  - 5-35

  .هاى فردى و اجتماعى هاى پیشگیرى از آسیب توسعه نظام  - 6-35

  .حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار  - 7-35
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درآمد جامعه به نحوى که تا پایان  ون با هدف توانمندسازى اقشار متوسط و کم توسعه بخش تعا  - 8-35

  .برسد%) 25(برنامه پنجم سهم تعاون به 

  :امور سیاسى، دفاعى و امنیتى -

  .هاى سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه -36

ملى،  انقالبى، دفاع از منافع  -هاى اسالمى رزشبندى به ا دهى جریانات سیاسى به پاي جهت -37

  .پذیرى و اصول اخالقى ستیزى، قانون  دشمن

  .هاى مشروع و صیانت از حقوق اساسى ملت حمایت از آزادى -38

منظور   الملل به اعتالى شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهورى اسالمى ایران در منطقه و نظام بین -39

  :بر تأکیدرد منافع ملى با تحکیم امنیت ملى و پیشب

  .المللى با اولویت کشورهاى همسایه اى و بین هاى دو جانبه، منطقه تقویت همکارى - 1-39

  .تقویت روابط سازنده با کشورهاى غیر متخاصم - 2-39

  .گیرى از روابط براى افزایش توان ملى بهره - 3-39

  .خارجى خواهى و اقدام متجاوزانه در روابط مقابله با افزون - 4-39

  .تالش براى رهایى منطقه از حضور نظامى بیگانگان - 5-39

  .هاى مظلوم و مستضعف به ویژه ملت فلسطین حمایت از مسلمانان و ملت - 6-39

  .تالش براى همگرایى بیشتر میان کشورهاى اسالمى - 7-39

  .تالش براى اصالح ساختار سازمان ملل - 8-39

اد مناسبات و نظامات جدید اقتصادى، سیاسى و فرهنگى سازماندهى تالش مشترك براى ایج - 9-39

  .اى و جهانى با هدف تأمین عدالت، صلح و امنیت جهانى منطقه

هاى  اى و تالش براى ایجاد تحول در رویه المللى و منطقه حضور فعال و هدفمند در سازمانهاى بین -40

  .موجود بر اساس ارزشهاى اسالمى

در توزیع و ترانزیت انرژى، افزایش فرصتهاى صادراتى، جذب سرمایه و  ارتقاء نقش مدیریتى ایران -41

اى و  اى مستقل با کمک کشورهاى منطقه هاى پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولى، بانکى و بیمه فناورى

  .اسالمى و دوست با هدف کاهش وابستگى به سیستم پولى نظام سلطه

  .ایرانى - اقتصادى با جهان به ویژه حوزه تمدن اسالمى تقویت تعامل فرهنگى، حقوقى، سیاسى و -42



  پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران ساله برنامه پنجمجموعه                                                                   16

تقویت هویت اسالمى و ایرانى ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج خط و زبان فارسى در میان آنان،   -43

  .حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملى

  :بر تأکیداهداف و منافع ملى با  کننده تحکیم و ارتقاء امنیت پایدار، فراگیر و تضمین -44

  .تقویت نقش مردم و اطالعات مردمى در پیشگیرى از تحرکات ضد امنیتى - 1-44

ى اطالعاتى، انتظامى و قضایى و هماهنگى بین آنها براى تأمین ها دستگاهتقویت و تعامل مؤثر  - 2-44

  .و اجتماعى و مقابله با تهدیدهاى نرم اشراف اطالعاتى و مقابله با هر نوع اخالل در امنیت عمومى، اقتصادى

اى، توسعه علوم و  افزارى اطالعاتى، ارتقاء سطح حفاظت از اطالعات رایانه ایجاد سامانه یکپارچه نرم - 3-44

هاى اطالعاتى و ارتباطى به منظور صیانت از فضاى تبادل اطالعات،  هاى مرتبط با حفظ امنیت سامانه فناورى

  .اى و صیانت از حریم فردى و عمومى با تخلفات در فضاهاى رایانه تقویت فنى براى مقابله

هاى انسجام و همبستگى ملى براى پیشگیرى و مقابله با عوامل بروز گسستهاى  تقویت زیرساخت - 4-44

  .هویتى، اجتماعى، فرهنگى و اعتقادى

تمامیت ارضى، منافع و  هاى دفاعى و قدرت بازدارندگى به منظور دفاع از حاکمیت، ارتقاء توانمندى -45

  :بر تأکیداى با  امنیت ملى و مقابله مؤثر با تهدیدهاى خارجى و ایجاد توازن منطقه

افزارهاى پیشرفته دفاعى و نوسازى و بازسازى صنایع دفاعى،  هاى نو و نرم کسب دانش و فناورى  - 1-45

  .هاى صنعتى کشور مندى از همه ظرفیت افزایش ضریب خودکفایى با توسعه تحقیقات و بهره

اهتمام به حضور نیروهاى مردمى در امنیت و دفاع از کشور و انقالب با تقویت کمى و کیفى بسیج   - 2-45

  .مستضعفان

  .گسترش پدافند غیر عامل  - 3-45

.امنیت پایدار مناطق مرزى و کنترل مؤثر مرزها  - 4-45



  

  

  دومبخش 

  ساله پنجم توسعه قانون برنامه پنج

  )1390 – 1394(جمهوري اسالمی ایران  

15/10/1389مصوب 





  73285/419: شماره

  30/10/1389 :تاریخ

  جناب آقاي دکتر محمود احمدي نژاد

  هوري اسالمی ایرانرئیس محترم جم

قانون ) 123(در اجراي اصل یکصد و بیست و سوم  20/10/1388مورخ  205280عطف به نامه شماره 

مصوب ) 1390- 1394(پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران  ساله پنجاساسی جمهوري اسالمی ایران قانون برنامه 

پنجم توسعه جمهوري  ساله پنجمجلس شوراي اسالمی که با عنوان الیحه برنامه  15/10/1389لسه علنی مورخ ج

قانون ) 112( به مجلس شوراي اسالمی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم) 1389-1393(اسالمی ایران 

بود با تأیید آن مجمع به اساسی جمهوري اسالمی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده 

  .گردد پیوست ارسال می

  علی الریجانی

  

  

      246698: شماره

  10/11/1389: تاریخ

  جمهور ریزي و نظارت راهبردي رئیس معاونت محترم برنامه

مجلس  15/10/1389پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران مصوب جلسه علنی مورخ  ساله پنجقانون برنامه 

از مواد آن از سوي مجلس محترم شوراي اسالمی به مجمع محترم تشخیص مصلحت شوراي اسالمی که برخی 

 30/10/1389مورخ  73285/419شده طی نامه شماره  نظر مجمع یاد نظام ارسال گردیده بود، پس از اظهار

  .گردد مجلس شوراي اسالمی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابالغ می

ادنژ محمود احمدي - جمهور  رئیس

  





  

  

  

  اولفصل 

ایرانی -فرهنگ اسالمی 





  23ایرانی -فرهنگ اسالمی : فصل اول.../ ساله پنجم  قانون برنامه پنج: بخش دوم

 1ماده  

که مستلزم رشد و بالندگی انسانها » 1ایرانی -الگوي توسعه اسالمی«دولت موظف است با همکاري سایر قوا 

هاي عدالت  اي متکی بر ارزشهاي اسالمی و انقالبی و تحقق شاخص بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه

شد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شوراي اسالمی ارائه اجتماعی و اقتصادي با

هاي بعدي قرار  این الگو پس از تصویب در مجلس شوراي اسالمی مبناي تهیه برنامه ششم و برنامه. دهد

.گیرد می

تبصره  

شور موظفند با اتخاذ گانه ک دبیرخانه تهیه این الگو در قوه مجریه مستقر خواهد بود و رؤساي قواي سه

.سازوکارهاي الزم در هر قوه به فرآیند تهیه آن کمک کنند

 2ماده  

که تا پایان سال اول  2نامه پیوست فرهنگی دولت موظف است بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظام

اي مهم و رسد نسبت به تهیه پیوست فرهنگی براي طرحه برنامه به تصویب شوراي عالی انقالب فرهنگی می

.جدید اقدام نماید

                                                                                                                                      
ى برنامه پنجم توسعه اقتصادى، مقام معظم رهبري راجع به سیاستهاى کل 21/10/1387ابالغیه مورخ  )1

ي  انتظار دارم در دوره :ریاست محترم جمهوري اسالمی ایرانخطاب به اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران 

اسالمی، که رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت  -ساله آینده، اقدامات اساسی براي تدوین الگوي توسعه ایرانی  پنج

اي متکی بر ارزشهاي اسالمی و انقالبی و تحقق شاخصهاي عدالت اجتماعی و اقتصادي در گرو آن  جامعهو دستیابی به 

ي عدالت و  وران حوزه و دانشگاه در تبیین مقوله مشارکت جدي اندیشه .ي کشور صورت گیرد گانه است، توسط قواي سه

  ....اقتضائات آن، نقشی تعیین کننده در این امر دارد

مقام معظم رهبري راجع به سیاستهاى کلى برنامه پنجم توسعه  21/10/1387بالغیه مورخ ابند یک  )2

  :اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران

  .هاى مهم تکمیل و اجراى طرح مهندسى فرهنگى کشور و تهیه پیوست فرهنگى براى طرح

برنامه پنجم توسعه مصوبه شماره در ها  لیتها و فعا پیوست فرهنگی براي کلیه برنامهالزام براي مالحظه 

  .مراجعه فرمایید 740به بخش سوم، صفحه  انقالب فرهنگیشوراي عالی 16/05/1387دش مورخ /3325
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تبصره  

شود،  نامیده می »معاونت«جمهور که در این قانون به اختصار  ریزي و نظارت راهبردي رئیس معاونت برنامه

اجراء ابالغ  ربط جهت هاي ذي ماده را تهیه و به دستگاه  موضوع این 1سال عناوین طرحهاي مهم در ابتداي هر

.نماید می

 3ماده  

میق ارزشهاي اسالمی، باورهاي دینی و اعتالي معرفت دینی و تقویت هنجارهاي فرهنگی و به منظور تع

اجتماعی و روحیه کار جمعی، ابتکار، ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، تبلیغ ارزشهاي اسالمی و انقالب اسالمی و 

ز حقیقی و حقوقی در دولتی اعم ا گسترش خط و زبان فارسی، دولت مکلف است حمایتهاي الزم را از بخش غیر

:موارد زیر به عمل آورد

دینی، مذهبی، هنري، فرهنگی، آموزشی و علمی اجراییهاي  برنامه -الف

اي، صنایع دستی و  طراحی، تولید، توزیع، انتشار و صدور خدمات و محصوالت فرهنگی، هنري، رسانه - ب

میراث فرهنگی

ور اي و نیز حض افزارهاي چند رسانه و هنري دیجیتال و نرماي، فرهنگی  توسعه تولیدات و فعالیتهاي رسانه -ج

ثیرگذار در فضاي مجازيفعال و تأ

اي، دینی و قرآنی هاي فرهنگی، هنري، رسانه ها و تشکل تئاندازي مؤسسات، هی توسعه و راه -د

دراتیصا بندي کاالهاي غیر اقدام براي حذف اسامی التین از سردر اماکن عمومی، شرکتها و بسته -هـ

 1تبصره  

دولت موظف است کلیه استانداردهاي الزم براي خط و زبان فارسی و تاریخ هجري شمسی را حداکثر تا پایان 

.سال اول تدوین نماید

                                                                                                                                      
اي با پیشنهاد وزارت  استانداردهاي ملی پیوست سالمت براي طرحهاي بزرگ توسعه :این قانون 32ماده  ببند  در )1

عالی سالمت و امنیت غذایی توسط   و تأیید معاونت، تدوین و پس از تصویب شوراي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اي به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش  مصادیق طرحهاي بزرگ توسعه.گردد معاونت براي اجراء ابالغ می

  .شود پزشکی و تأیید معاونت مشخص می



  25ایرانی -فرهنگ اسالمی : فصل اول.../ ساله پنجم  قانون برنامه پنج: بخش دوم

 2تبصره  

اي، صنایع دستی که  طراحی، تولید، توزیع و صدور خدمات و محصوالت فرهنگی، هنري و سینمایی، رسانه

.حجابی و ابتذال باشند، ممنوع است حجابی و بیموجب ترویج فرهنگ برهنگی، بد

 4ماده  

، معاونت موظف است حداکثر 1عالی انقالب فرهنگی  در اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شوراي

عالی   هاي آموزش عمومی، تبلیغ و ترویج، پژوهش و آموزش تا پایان سال دوم برنامه، اسناد راهبردي توسعه حوزه

.ت وزیران تقدیم کندئتهیه و براي تصویب به هی 2اساس پیشنهاد شوراي توسعه فرهنگ قرآنی برقرآنی کشور را 

 5ماده  

هاي  و فرهنگ غنی قرآن کریم، انقالب اسالمی و اندیشه)ص(به منظور تبیین مبانی اسالم ناب محمدي 

فی فرهنگ و تمدن اسالمی و مقام معظم رهبري و نیز شناساندن و معر3)ره(دینی و سیاسی حضرت امام خمینی 

ویژه براي ایرانیان خارج از کشور، با تأکید بر تقریب مذاهب  ایرانی و گسترش خط و زبان و ادبیات فارسی به -

اسالمی و تقویت گفت و گو و همگرایی بین پیروان ادیان و نخبگان علمی و فکري جهان و توسعه ارتباط و 

سند ملی توسعه روابط  «اسی و صیانت از مفاخر معنوي، فرهنگی و علمیشن شناسی، اسالم همکاري با مراکز ایران

تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد  الملل در سطح بین»فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

هاي مرتبط، شوراي  با همکاري وزارت امور خارجه و سایر دستگاه)سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی(اسالمی 

.رسد ت وزیران میئتهیه و به تصویب هی 4العالمیه الی حوزه علمیه قم و جامعه المصطفیع

                                                                                                                                      
شوراي عالی انقالب فرهنگی22/2/1388مورخ 643سه جلمصوبمنشور توسعه فرهنگ قرآنی ي براي مالحظه )1

.مراجعه فرمایید 743به بخش سوم، صفحه  و الحاقات بعدي

  .باشد می شوراي تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی عنوان صحیح) 2

زنده و نمایان  :سیاستهاى کلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایرانبند دوم  )3

و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسى در تمام ) ره(داشتن اندیشه دینى و سیاسى حضرت امام خمینى  گهن

  .ها ریزى ها و برنامه گذارى سیاست

مورخ  د ش/ 6903موضوع مصوبه شماره  "العالمیه جامعه المصطفینهاد علمی و آموزشی "اساسنامه مراجعه شود به  )4

   عالی انقالب فرهنگیشوراي  29/10/1387
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 6ماده  

گیري بهینه از بقاع متبرکه، گلزار شهدا و اماکن مذهبی و  به منظور توسعه فضاهاي مذهبی فرهنگی و بهره

عی و فرهنگی اقدامات زیر انجام ترین پایگاه عبادي و تربیتی، سیاسی، اجتما اصلی عنوان  بهتثبیت جایگاه مسجد 

:شود می

ها موظفند در طراحی و اجراي  وزارت مسکن و شهرسازي، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شهرداري -الف

ها و شهرهاي جدیداالحداث، اراضی مناسبی را براي  طرحهاي جامع تفصیلی شهري و هادي روستایی و شهرك

سازي، بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی و دولتی  از آمادهبینی و پس  احداث مسجد و خانه عالم پیش

.در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند

مالکان اماکن تجاري، اداري و خدماتی جدیداالحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور  - ب

ل مناسب براي نمازخانه بر اساس دستورالعمل بینی مح هاي مذکور منوط به پیش تأیید نقشه مجتمع.احداث نمایند

.است 1عالی معماري و شهرسازي ابالغی شوراي

ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضاي  و شهرداري 2سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور -ج

.کافی و مناسب براي مسجد یا نمازخانه در پارکهاي ملی و بوستانهاي شهري اقدام نمایند

هاي  هاي ورزشی، مجتمع ، مراکز آموزشی، بیمارستانها و مراکز درمانی، مجموعهاجراییهاي  کلیه دستگاه -د

دولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و  هاي تجاري اعم از دولتی یا غیر رفاهی، تفریحی و مجتمع

.نگهداري فضاي کافی و مناسب براي مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند

هاي مسافري و  هاي راه و ترابري و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پایانه رتخانهوزا -هـ

هاي مذکور از طریق  هاي عرضه سوخت بین شهري و همچنین نگهداري و مدیریت مساجد و نمازخانه جایگاه

.دولتی اقدام نمایند بخش غیر

                                                                                                                                      
و اصالحات و  22/12/1351سیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب أقانون تمراجعه شود به  )1

  1388و  1376، 1365الحاقات بعدي آن مصوب سالهاي 

 و و اصالحات بعدي 25/5/1346فصل پنجم قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب مراجعه شود به ) 2

 نامه اجرایی آیین و  الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی واگذاري و احیاء اراضی در حکومت جمهوري اسالمی ایران

  شوراي انقالب اسالمی 31/2/1359مصوب 



  27ایرانی -فرهنگ اسالمی : فصل اول.../ ساله پنجم  قانون برنامه پنج: بخش دوم

برقراري عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسالمی و به منظور ارتقاء کارکرد فرهنگی و هنري مساجد،  -و

جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است با رعایت موازین اسالمی ترتیبی 

حداقل یک چهارم مساجد شهري و روستاهاي باالي هزار نفر جمعیت برخوردار از  ،اتخاذ نماید تا پایان برنامه

.هنري باشندکانون فرهنگی و 

 7ماده  

و 1)ره( دولت به منظور زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی

ایرانی  - کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تدوین الگوي توسعه اسالمی مقام معظم رهبري و برجسته

وعه ارکان نظام، از انجام پژوهشها و مطالعات بنیادي و ها و تسري آن به مجم ها و برنامه گذاري و سیاست

هاي تخصصی الزم با تکیه بر علوم، فناوري و  سازي، آموزشی و تأسیس رشته کاربردي در عرصه فرهنگ

هاي تحصیالت تکمیلی با  هاي دوره نامه گیري مناسب از ظرفیت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و پایان بهره

، مقام معظم رهبري، انقالب اسالمی، دفاع مقدس و ایثار و شهادت )ره( رت امام خمینیموضوعاتی مرتبط با حض

هاي معتبر خارجی به آثار منتشر شده در  هاي عمومی کشور و کتابخانه در داخل و خارج از کشور و تجهیز کتابخانه

آورندگان آثار برتر  ق پدیدهمچنین براي تشوی.نماید هاي سنواتی حمایت مالی می این زمینه، در قوانین بودجه

ویژه  خواه در سطح جهان به ها و شخصیتهاي انقالبی و عدالت علمی، فرهنگی، هنري و ادبی مرتبط و نیز چهره

و مقام معظم رهبري انجام دهند با رعایت اصل )ره( جهت ترویج اندیشه امام خمینی افرادي که اقدامات مؤثر در

.و رهبري اعطاء نماید)ره(نشان ملی حضرت امام  2ساسیقانون ا )129(یکصد و بیست و نهم 

 8ماده  

توسعه انجمنها و قطبهاي علمی حوزوي و دانشگاهی، کرسیهاي نظریه پردازي، نقد و مناظره،  منظور به 

هاي دین و نشر فرهنگ و معارف اسالمی و  دولت از توسعه آموزشها و پژوهشهاي بنیادین کاربردي در حوزه

.صی مرتبط حمایتهاي الزم را در ابعاد مالی، حقوقی به عمل آوردگرایشهاي تخص

                                                                                                                                      
  .مراجعه شود همین قانون 5ماده به  )1

با   دولتی  نشانهاي  اعطاي: 12/9/1358یکصد و بیست و نهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مصوب   اصل) 2

  . جمهور است  رئیس
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 9ماده  

 ،مندي اقشار مختلف مردم از فضاهاي فرهنگی افزایش سرانه بهره منظور به شود  به دولت اجازه داده می

  :هنري و ورزشی و ایجاد زیرساختهاي الزم براي توسعه فعالیت فرهنگی و هنري اقدامهاي زیر را انجام دهد

هزینه تکمیل مراکز فرهنگی، هنري، دینی و قرآنی داراي پیشرفت فیزیکی %) 50(حداکثر پنجاه درصد  -الف

دولتی و همچنین احداث اماکن ورزشی همجوار و متعلق به مساجد و  بخش غیر%) 50( حداقل پنجاه درصد

ي استفاده عمومی ضروري است برداري از آنها برا کانونهاي فرهنگی ورزشی جوانان بسیج را که تکمیل و بهره

  .صورت کمک بالعوض تأمین نماید ت وزیران بهئمصوب هی نامه آیینبراساس 

تبصره  

گونه مراکز یا تغییر استفاده از عمومی به خصوصی، معادل ارزش کمکهاي دولتی  در صورت تغییر کاربري این

.شود کنندگان این کمکها أخذ می به قیمت روز از دریافت

.اي و اداره آنها حمایت مالی و حقوقی نماید س شهرکهاي سینمایی، تلویزیونی و رسانهاز تأسی - ب

 10ماده  

و جرایم و   اي کشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه ساماندهی فضاي رسانه منظور به دولت موظف است 

آوردن  نگی و فراهمعالی انقالب فره  اي، در چهارچوب سیاست و ضوابط مصوب شوراي هاي رسانه ي ناهنجار

:اي اقدامات قانونی در موارد ذیل را انجام دهد برداري حداکثري از ظرفیت رسانه زمینه بهره

 هاي بخش غیر تا پایان سال اول برنامه با رویکرد تسهیل فعالیت»ها نظام جامع رسانه«تهیه و تدوین  -الف

  دولتی

اي و اینترنتی همسو و مقابله با  هاي ماهواره هارتقاء آگاهی، دانش و مهارت همگانی، تقویت رسان - ب

هاي معارض خارجی رسانه

پیشنهاد، وضع و اجراي سیاستها و مقررات مورد نیاز و ایجاد و تقویت سازوکارهاي الزم براي ساماندهی،  -ج

ب، هاي مکتو اي کشور اعم از رسانه نظارت و پاالیش محتواي دیداري، شنیداري و نوشتاري در فضاي رسانه

اي و  هاي داده و ماهواره مکالماتی، شبکه هاي ارتباطی غیر ، مجازي و شبکه)دیجیتال(دیداري، شنیداري، رقومی 

هاي مخابراتی به شوراي عالی انقالب فرهنگی سامانه
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 11ماده  

:مجاز است 1سازمان میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی

کز فرهنگی و گردشگري و نحوه تأسیس مراکز تخصصی اقدامات قانونی در جهت امکان ایجاد مرا -الف

ها، مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، کارشناسی اموال تاریخی و  غیردولتی را در زمینه میراث فرهنگی از قبیل موزه

فرهنگی و همچنین مراکزي جهت نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري با 

.شرایط سهل و آسان را فراهم نمایداستاندارد الزم و 

هاي دفاع مقدس و شهدا توسط مؤسسات یا نهادهاي  هاي تخصصی به ویژه موزه از راه اندازي موزه  - ب

.دولتی، تعاونی و بخش خصوصی حمایت مالی نماید عمومی غیر

اي عمومی از ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی عشایري و روستایی توسط بخش خصوصی و نهاده -ج

.دولتی و تعاونی با رعایت موازین اسالمی به منظور توسعه گردشگري آن مناطق حمایت مالی نماید غیر

از مالکیت و حقوق قانونی مالکین بناها و آثار و اشیاء تاریخی منقول در جهت حفظ، صیانت و کاربرد  -د

.ی حمایت مالی و معنوي نمایدمناسب آنها و اقدامات الزم جهت بیمه آثار فرهنگی، هنري و تاریخ

آثار فرهنگی تاریخی و میراث معنوي حوزه فرهنگی ایران، موجود در کشورهاي همسایه و منطقه و  -هـ

.سایر کشورها به عنوان میراث فرهنگی را شناسایی و از آنها حمایت نماید

 12ماده  

ی و ترویج سیره و سنت اهل بیت دولت به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسالم

ویژه در شهرهاي مقدس مشهد، قم و شیراز نسبت  السالم و استفاده بهینه از ظرفیت معنوي اماکن زیارتی به علیهم

:نماید به انجام امور ذیل تا پایان برنامه اقدام می

زم جهت ساماندهی امور ریزي و تدوین سازوکارهاي ال شناسایی دقیق نیازها و مشکالت زائرین، برنامه -الف

دولتی ها و بخشهاي غیر زائرین و تأمین زیرساختهاي الزم از طریق حمایت از شهرداري

هاي زیارتی و گردشگري مذهبی و فراهم  توسعه امکانات، فعالیتهاي فرهنگی و خدمات زیارتی در قطب - ب

هاي سنواتی الب بودجههاي زیربنایی مورد نیاز در ق نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجراي پروژه

                                                                                                                                      
.است ث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگريسازمان میرامنظور  )1
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ورزش

 13ماده  

توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساختهاي ورزشی اقدامات زیر را  منظور به دولت مکلف است 

:انجام دهد

هاي  اي مورد نیاز را در ردیفهاي مستقل در قالب بودجه اي و هزینه سرمایه هاي داراییاعتبارات تملک  -الف

.سنواتی منظور نماید

اعتبار مورد نیاز براي پرداخت تسهیالت در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد و یا کمکهاي  - ب

بالعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی براي احداث، توسعه و تکمیل واحدهاي ورزشی را در ردیف 

.بینی نماید هاي سنواتی پیش مستقل بودجه

تبصره  

.اي ممنوع است ودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفهپرداخت هرگونه وجهی از محل ب

 14ماده  

کشاورزي به استثناء اراضی واقع در مناطق چهارگانه  وزارت جهاد کشاورزي موظف است اراضی ملی غیر

 منظور به محیط زیست و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است، 

همچنین .بدنی واگذار نماید طور رایگان به سازمان تربیت عه اماکن و فضاهاي ورزشی تأمین و بهاحداث و توس

دولتی و  وزارت مذکور موظف است با تأیید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش غیر

 داراییسط وزارت امور اقتصادي و تعاونی براي احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معامالتی اعالم شده تو

.تغییر کاربري این قبیل اراضی ممنوع است.هاي ایثارگران واگذار نماید با اولویت به تعاونی

  



  

  

  دومفصل 

علم و فناوري
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 15ماده  

ق افزاري و تعمی هاي علوم انسانی، تحقق جنبش نرم به منظور تحول بنیادین در آموزش عالی به ویژه در رشته

اي و با هدف ارتقاء کیفی در حوزه دانش و تربیت اسالمی،  هاي اسالمی و اخالق حرفه مبانی اعتقادي، ارزش

:هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند وزارتخانه

ها و ارزشهاي دینی و  گاهی مبتنی بر آموزههاي آموزشی و درسی دانش بازنگري متون، محتوا و برنامه -الف

گیري از آخرین دستاوردهاي  هاي تحصیالت تکمیلی با بهره ایرانی و انقالبی و تقویت دوره - هویت اسالمی

دانش بشري، با اولویت نیاز بازار کار

لوم قرآن و هاي ع ویژه در رشته هاي علوم انسانی به تدوین و ارتقاء شاخصهاي کیفی به خصوص در رشته - ب

هاي علمیه و تأمین آموزشهاي مورد  هاي حوزه گیري از امکانات و توانمندي اي با بهره رشته عترت و مطالعات میان

نیاز متناسب با نقش دختران و پسران

نهادینه کردن تجارب علمی و عملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس با انجام فعالیتهاي آموزشی، پژوهشی  -ج

هاي مرتبط ي در حوزهپرداز و نظریه

هاي مختلف مندي از ظرفیتهاي حوزه در عرصه هاي علمیه و بهره همکاري با حوزه -د

اي، توسعه قطبهاي  اندیشی، انجام مطالعات میان رشته پردازي، نقد و آزاد هاي نظریه گسترش کرسی -هـ

وزه علمیه و دفتر تبلیغات اسالمی علمی و تولید علم بومی با تأکید بر علوم انسانی با همکاري شوراي عالی ح

حوزه علمیه قم

بندي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس  استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه -و

هاي مذکور منوط به عدم مغایرت با مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی با  شاخصهاي مورد تأیید وزارتخانه

موزشی و پژوهشیهدف ارتقاء کیفیت آ

تبصره  

ها، گروهها و  هر گونه گسترش و توسعه رشته ،پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت

ربط توسط دانشگاهها و مؤسسات  هاي ذي وزارتخانهبه رعایت شاخصهاي ابالغی از سوي مقاطع تحصیلی موکول 

آموزش پزشکی  ، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و هاي علوم وزارتخانه.عالی و تحقیقاتی است آموزش

بندي را بر اساس این نظام به مؤسسات مورد تأیید در  سنجش کیفیت و رتبه اجراییحسب مورد مجازند عملیات 

.دولتی واگذار نمایند بخش غیر
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 16ماده  

بیت آن تا پایان برنامه دولت مجاز است به منظور دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوري در منطقه و تث

:پنجم، اقدامات زیر را انجام دهد

امتیازات پژوهشی %) 50( ت علمی به نحوي که تا پنجاه درصدئارتقاء اعضاء هی نامه آیینبازنگري  -الف

.ت علمی معطوف به رفع مشکالت کشور باشدئاعضاي هی

هاي تحصیالت  توسعه و تقویت دورهت علمی از جمله ئبراي تحقق این امر تمهیدات الزم براي ارتقاء هی

ت علمی در داخل و خارج از کشور و ایجاد مراکز تحقیقاتی و ئتکمیلی، افزایش فرصتهاي مطالعاتی اعضاء هی

فراهم  ،از جمله صنعت اجراییهاي  فناوري پیشرفته علوم و فنون در کشور، تسهیل ارتباط دانشگاهها با دستگاه

.خواهد گردید

هاي تحصیالت تکمیلی آموزش عالی، با  شدگان دوره زم براي افزایش درصد پذیرفتهایجاد ظرفیت ال - ب

هاي تحصیالت تکمیلی به  آموختگان دوره کارشناسی به دوره اي که میزان افزایش ورود دانش گونه هارتقاء کیفیت ب

.برسد%)20( بیست درصد

ز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و ت علمی مورد نیائریزي و حمایت الزم براي تأمین هی برنامه -ج

وقت به دانشجو در تمامی دانشگاهها اعم از دولتی  ت علمی تمامئارتقاء شاخص نسبت عضو هی منظور به پژوهشی 

ها و مؤسسات  ت علمی تمام وقت در دانشگاهئاي که تا پایان برنامه نسبت کل دانشجو به هی گونه دولتی به و غیر

.به حداکثر چهل و در دانشگاه پیام نور به حداکثر دویست و پنجاه برسد دولتی آموزشی عالی غیر

ها و مؤسسات آموزشی، شهرکهاي  راه اندازي و تجهیز آزمایشگاه کاربردي در دانشگاه ،نسبت به ایجاد -د

دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی، شهرکهاي فناوري، پارکهاي علم و فناوري و مراکز رشد از طریق دستگاههاي 

تواند توسط  بخشی از نیروي پژوهشی این آزمایشگاهها می.و شرکتهاي تابعه و وابسته آنها اقدام نماید راییاج

.ت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تأمین گرددئیا شرکت، اعضاء هی اجراییپژوهشگران دستگاه 

ود را از طریق این آزمایشگاهها هزینه توانند بخشی از اعتبارات پژوهشی خ و شرکتها می اجراییدستگاههاي 

  .نمایند

ریزي نماید که سهم  اي برنامه گونه به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی به -هـ

 افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه درصد%) 5/0( درصد  نیممیزان   پژوهش از تولید ناخالص داخلی، ساالنه به

هاي خاص  سال در بودجه سنواتی در قالب برنامه در این راستا منابع تحقیقات موضوع این بند را هر.برسد%) 3(
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مشخص نموده و نیز در پایان سال گزارش عملکرد تحقیقاتی کشور موضوع این بند را به کمیسیون آموزش و 

.تحقیقات مجلس شوراي اسالمی ارائه نمایند

فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند با همکاري سایر هاي علوم، تحقیقات و  وزارتخانه -و

ربط ضمن اعمال اقدامات ذیل شاخصهاي آن را پایش نموده و گزارش عملکرد ساالنه را به  دستگاههاي ذي

  .کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید

هاي سند  اساس عدالت آموزشی و اولویت بر ارتقاء کمی و کیفی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی -1

  انداز با رعایت سایر احکام این ماده چشم

دولتی با  ت علمی تمام وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیرئاصالح هرم هی -2

  ساالري فراهم آوردن بسترهاي الزم و با تأکید بر شایسته

اندازي  المللی از طریق راه هادهاي آموزشی و تحقیقاتی معتبر بینگسترش ارتباطات علمی با مراکز و ن -3

هاي آموزشی مشترك، اجراي مشترك طرحهاي پژوهشی و تبادل استاد و  دانشگاههاي مشترك، برگزاري دوره

هاي علوم انسانی، معارف  زمینه ویژه در دانشجو با کشورهاي دیگر با تأکید بر کشورهاي منطقه و جهان اسالم به

اساس نقشه جامع علمی کشور با هدف توسعه علمی  دار جمهوري اسالمی ایران بر نی و علوم پیشرفته و اولویتدی

  ت علمیئکشور و توانمندسازي اعضاء هی

ریزي و نظارت کالن  کشور جهت سیاستگذاري، برنامه پژوهشی  هاي نهادها و سازمان  ایجاد هماهنگی بین -4

  و شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

توسعه  منظور به تدوین و اجراي طرح نیازسنجی آموزش عالی و پژوهشی در نخستین سال اجراي برنامه  -5

  دولتی با توجه به نیازها و امکانات متوازن مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر

عالی علوم، تحقیقات و   ناوري کشور تحت نظر شوراياستقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و ف -6

المللی و  اي و بین فناوري با هماهنگی مرکز آمار ایران جهت رصد وضعیت علمی کشور در مقیاس ملی، منطقه

تعیین میزان دستیابی به اهداف اسناد باالدستی مبتنی بر نظام فراگیر و پویاي آمار ثبتی و ارائه گزارش ساالنه به 

  ن آموزش و تحقیقات مجلس شوراي اسالمیکمیسیو
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سیاستهاي ) 11( انجام اقدامات قانونی الزم براي تکمیل و اجراي نقشه جامع علمی کشور در راستاي بند -7

  1کلی ابالغی برنامه پنجم

ریزي براي تحقق شاخصهاي اصلی علم و فناوري شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصوالت  برنامه -8

هاي پیشرفته و میانی، سرانه تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوري، تعداد گواهی  نی بر فناوريو خدمات مبت

گذاري خارجی در فعالیتهاي علم و فناوري به  المللی، نسبت سرمایه ثبت اختراع، تعداد تولیدات علمی بین

  بنیان کشور و تعداد شرکتهاي دانشهاي تحقیقات  هزینه

ریزي نماید که تا پایان برنامه حداقل به جایگاه رتبه دوم در منطقه در این  اي برنامه گونه دولت موظف است به

  .زمینه برسد

 17ماده  

دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوري و حمایت از شرکتهاي دانش بنیان اقدامات زیر را انجام 

:دهد

انشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و حمایت مالی از پژوهشهاي تقاضا محور مشترك با د -الف

 که حداقل پنجاه درصد هاي علمیه در موارد ناظر به حل مشکالت موجود کشور مشروط به این فناوري و حوزه

.دولتی تأمین و تعهد کرده باشد هاي آن را کارفرماي غیر از هزینه %)50(

متوسط خصوصی و تعاونی که در زمینه گیري و توسعه شرکتهاي کوچک و  حمایت مالی و تسهیل شکل - ب

هاي پیشرفته و صادرات خدمات فنی و  ویژه تولید محصوالت مبتنی بر فناوري سازي دانش و فناوري به تجاري

اندازي مراکز رشد و پارکهاي علم و فناوري از طریق بخش غیردولتی کنند و نیز حمایت از راه مهندسی فعالیت می

 گذاري خارجی المللی و سرمایه ر راستاي تشویق طرفهاي خارجی قراردادهاي بینحمایتهاي قانونی الزم د -ج

براي انتقال دانش فنی و بخشی از فعالیتهاي تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت 

شرکتهاي داخلی

                                                                                                                                      
سیاستهاي کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب  11بند مطابق ) 1

زم االجرا در قانون برنامه پنجم توسعه از جمله تکالیف ال "تکمیل و اجراي نقشه جامع علمی کشور" 21/10/1387

  ..باشد می
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ظرفیتهاي علمی در جهت حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوري به منظور استفاده از  -د

پاسخگویی به نیاز بخشهاي صنعت، کشاورزي و خدمات

وري و حل مشکالت کشور هاي دانشجویی در راستاي ارتقاء بهره ها و رساله نامه حمایت مالی از پایان -هـ

ي تأمین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و حمایت مالی از تولیدکنندگان برا -و

خرید دانش فنی و امتیاز اختراعات

 1تبصره  

مکلفند امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی، آزمایشگاهها و کارگاهها را با نرخ  اجراییدستگاههاي 

بنیان مورد تأیید شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري در  ترجیحی در اختیار مؤسسات و شرکتهاي دانش

.رار دهندوزیران ق هیئتچهارچوب مصوبه 

 2تبصره  

شود مالکیت فکري، دانش فنی و  اجازه داده می اجراییدر راستاي توسعه و انتشار فناوري به دستگاههاي 

تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوري دولتی ایجاد و حاصل شده است 

.به دانشگاهها و مؤسسات یاد شده واگذار نمایند

 3تبصره  

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهی ممیزي علمی اختراعات از سوي 

.صالح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نماید مراجع ذي

 4تبصره  

امناء همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکتهاي  هیئتتوانند با موافقت  علمی می هیئتاعضاء 

این مؤسسات و .بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت نمایند خصوصی دانش %)100( درصد صد

، مشمول قانون منع مداخله اجراییمستقیم با دستگاههاي  شرکتها براي انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیر

.آن نیستند 1کارکنان در معامالت دولتی و تغییرات بعدي

                                                                                                                                      
قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوري  ي براي مالحظه )1

  .مراجعه فرمایید 455به بخش سوم، صفحه  1337/ 2/10مصوب  
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 18ماده  

اقدامات  1گسترش حمایتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمی و فناوري ورمنظ به دولت 

:زیر را انجام دهد

سازي ارتقاء منزلت اجتماعی از طریق فرهنگ -الف

هاي قبل و بعد از ورود به  هاي تحصیلی مورد عالقه در دوره تسهیل در ارتقاء تحصیلی و ورود به رشته - ب

دانشگاه

هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت،  حمایتهاي مالی و بورس تحصیلی از طریق وزارتخانه اعطاء -ج

درمان و آموزش پزشکی و بنیاد ملی نخبگان

دار مورد نیاز کشور هاي اولویت ها و رشته هدایت تحصیلی در زمینه -د

برقراري بیمه تأمین اجتماعی و بیمه پایه سالمت فرد و خانواده وي - هـ

رفع دغدغه خطرپذیري مالی در انجام مراحل پژوهشی و امور نوآورانه -و

سازي دستاوردهاي آنان حمایت از تجاري -ز

تقویت ابعاد معنوي، بصیرت افزایی، خودباوري و تعلق ملی -ح

المللی و با امکانات خاص در  ایجاد و تقویت مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوري توانمند در تراز بین -ط

کارگیري نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش،  هاي مختلف علوم و فنون بنیادي و راهبردي با به شاخه

  هاي نو و تبدیل علم به ثروت در طول برنامه ایده

هاي آنها  ایجاد فرصتهاي شغلی مناسب براي نخبگان و استعدادهاي برتر متناسب با تخصص و توانمندي - ي

گذاریهاي خطرپذیر جهت تبدیل دانش فنی به محصول قابل ارائه به  ز سرمایهو اولویتهاي کشور با حمایت ا

بازارکار

                                                                                                                                      
 10/03/1384مصوب پانصد و شصت و دومین جلسه مورخ  اساسنامه بنیاد ملی نخبگان کشور )4(ماده بر اساس  )1

شود که اثر گذاري  به فرد برجسته و کارآمدي اطالق می: نخبه :تعریف نخبه و احراز نخبگی ،شوراي عالی انقالب فرهنگی

وي در تولید علم، هنر و فناوري کشور محسوس باشد و هوش، خالقیت، کارآفرینی و نبوغ فکري وي در راستاي تولید 

احراز نخبگی افراد براساس آیین نامه . دانش و نوآوري موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و متوازن کشور گردد

نامه احراز  آیینو همچنین مراجعه شود به  .پیشنهادي هیئت امناء و تصویب شوراي عالی انقالب فرهنگی خواهد بود

  .شوراي عالی انقالب فرهنگی 14/06/1385مین جلسه مورخ استعدادهاي برتر و نخبگی مصوب پانصد و هشتاد و نه
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ایجاد ساز و کارهاي مناسب براي افزایش سهم مشارکت انجمن هاي علمی، نخبگان و استعدادهاي  -ك

برتر در تصمیم سازیها و مدیریت کشور

و دانشمندان کشور در همایشها،  ایجاد ساز و کار الزم براي مشارکت انجمنهاي علمی، نخبگان -ل

گیري از توانمندیهاي دانشمندان و نخبگان  المللی و برتر جهان و بهره کنفرانسها و مجامع علمی و پژوهشی بین

ایرانی در جهان و فراهم کردن فرصتهاي مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور

المللی و  در سطح ملی و بین)patent( میتأمین و پرداخت بخشی از هزینه هاي ثبت جواز امتیاز عل -م

ایجاد تمهیدات و تسهیالت الزم براي انتشار آثار مفید علمی آنان

 19ماده

و با هدف ارتقاء کیفی سه حوزه دانش، مهارت و  1سیاستهاي کلی ابالغی)8( در راستاي تحقق بند  -الف

ین در نظام آموزش و پرورش کشور را در چهارچوب شود برنامه تحول بنیاد تربیت اسالمی به دولت اجازه داده می

:وزیران به اجراء درآورد هیئتقوانین موضوعه و با رعایت اولویتهاي ذیل تدوین نماید و پس از تصویب در 

هاي مورد نیاز فرد ایرانی توسط  هاي آموزشی و پرورشی و درسی جهت کسب شایستگی تحول در برنامه -1

کارگیري فناوري سنجی و به عمومی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و نیاز آموختگان دوره آموزش دانش

اي و سرمایه انسانی مورد نیاز  هاي دانش آموزان، توسعه حرفه هدایت تحصیلی بر اساس عالیق و ویژگی -2

کشور

 - یاددهی اصالح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تأکید بر رویکرد ارزشیابی براي تحقق فرآیند -3

هاي تحصیلی و تحقق کامل این فرآیند تا پایان برنامه یادگیري در کلیه دوره

هاي علوم انسانی بسترسازي و ایجاد انگیزه الزم براي ورود دانش آموزان مستعد به رشته -4

هاي مختلف تحصیلی متناسب با  آموزان در رشته ریزي براي برقراري توازن بین تعداد دانش برنامه -5

یازهاي جامعه به تدریج و در طول برنامه و برقراري توازن تا پایان برنامهن

                                                                                                                                      
سیاستهاي کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب  8بند ) 1

و پرورش با هدف ارتقاء کیفى آن بر اساس نیازها و اولویتهاى کشور در سه حوزه  آموزشتحول در نظام : 21/10/1387

  .از الزامات برنامه پنجم است آموزان ت و تربیت و نیز افزایش سالمت روحى و جسمى دانشدانش، مهار
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بسترسازي مناسب براي کسب حداقل یک شایستگی و مهارت با توجه به نیاز بازار کار تا پایان برنامه  -6

آموزان دوره متوسطه نظري براي تمامی دانش

وري ح و افزایش بهرهاستقرار نظام تضمین کیفیت جهت پایش، ارزشیابی، اصال -7

اي نیروي انسانی موجود و مورد نیاز آموزش و پرورش بر اساس  سنجش و ارتقاء صالحیتهاي حرفه -8

شاخصهاي آموزشی و پرورشی

خوانی و فهم قرآن و برنامه تلفیقی قرآن، معارف اسالمی و  ارائه برنامه جامع آموزش قرآن اعم از روان -9

عربی با اهداف قرآنی

هاي دینی  هاي آموزشی ارتقاء سالمت جسمانی و روانی مبتنی بر آموزه ریزي جهت تدوین برنامه  نامهبر -10

و قرآنی

آموزان تقویت و گسترش نظام مشاوره دانش آموز و خانواده جهت تحقق سالمت روحی دانش -11

تقاء سالمت جسمی برداري از اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی در ساعات بالاستفاده جهت ار بهره -12

آموزان دانش

آموزان افزایش سرانه فضاهاي ورزشی دانش -13

کارگیري فناوري ارتباطات و اطالعات در کلیه فرآیندها جهت تحقق عدالت آموزشی و تسهیل  به -14

هاي تحصیلی به صورت الکترونیکی هاي آموزشی و دروس دوره فرآیندهاي موجود و ارائه برنامه

زیر نظام  عنوان بهل و ارتباط مؤثر با دیگر نظامهاي آموزشی در کشور از جمله آموزش عالی ایجاد تعام -15

یک نظام واحد

ی مانند یونسکو، آیسسکو و یونیوكالملل ایجاد تعامل آموزشی سازنده با دیگر کشورها و مراکز بین -16

نابع انسانی و منابع مالی در سازي در م وري از طریق بهینه دولت موظف است به منظور افزایش بهره - ب

وزارت آموزش و پرورش به نحوي اقدام نماید که در طول برنامه سهم اعتبارات غیر پرسنلی به پرسنلی افزایش 

.یابد
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گویش محلی و ادبیات  1قانون اساسی)15( آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدهم -ج

.بومی را در مدارس تقویت نماید

وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصتهاي عادالنه آموزشی به تناسب  -د

یافته و رفع محرومیت آموزشی، نسبت به آموزش از راه دور و  جنسیت و نیاز مناطق به ویژه در مناطق کمتر توسعه

.روزي اقدام نماید ط به مدارس شبانههاي تغذیه، رفت و آمد، بهداشت و سایر امور مربو اي و تأمین هزینه رسانه

وزارت آموزش و پرورش مکلف است براي تأمین نیازهاي ویژه و توانبخشی گروههاي مختلف آموزشی  -هـ

:اقدامات زیر را انجام دهد

هاي تلفیقی و فراگیر سازي مدارس و گسترش اجراي برنامه منعطف -1

سازي و آموزش والدین کودکان با نیازهاي خاص رسانی جهت آگاه هاي جامع اطالع تدوین برنامه -2

تقویت طرح سنجش کودکان و افزایش امر مشاوره در این مدارس -3

خاص الزم جهت   آوردن شرایط و امکانات توسعه مدارس استثنایی و کودکان با نیازهاي خاص و فراهم -4

گونه آموزش پذیران نیاز این توانمندسازي و افزایش مهارتهاي مورد

ایرانی، ارتقاء سطح فرهنگ  -  سازمان صدا و سیما موظف است در راستاي ترویج ارزشهاي اسالمی -و

هاي آموزشی، علمی و تربیتی در  هاي فرهنگی و اجتماعی، تقویت و گسترش برنامه عمومی و مقابله با ناهنجاري

ول در نظام آموزش و پرورش و آموزان و دانشجویان در جهت حمایت از تح شبکه هاي مرتبط به ویژه براي دانش

.تقویت هویت ملی جوانان را در اولویت قرار دهد

 20ماده

مدار، خالق و کارآفرین،  دانش سازي براي تربیت نیروي انسانی متخصص و متعهد،  زمینه منظور به  -الف

:با هدف توسعه کمی و کیفی دولت مجاز است افزاري،  منطبق با نیازهاي نهضت نرم

                                                                                                                                      
  ایران  مردم  و مشترك  و خط رسمی  زبان      :12/9/1358پانزدهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مصوب   اصل) 1

و   محلی  از زبانهاي  استفاده  و خط باشد ولی  زبان  نباید با ای  درسی  و کتب  رسمی  و متون  اسناد و مکاتبات.  است  فارسی

  . آزاد است  فارسی  ، در کنار زبان آنها در مدارس  ادبیات  و تدریس  گروهی  هاي  و رسانه  در مطبوعات  قومی
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هاي آموزشی و  سرانه تربیت نیروي انسانی متخصص مورد تقاضاي کشور بر اساس هزینه هزینه -1

ریزي عملیاتی براي هر  هاي خدمات پژوهشی، تحقیقاتی و فناوري مورد حمایت را در چهارچوب بودجه هزینه

.طور ساالنه تأمین کند دانشگاه و مؤسسه آموزشی، تحقیقاتی و فناوري دولتی محاسبه و به

هاي مختلف  مایت مالی و تسهیل شرایط براي افزایش تعداد مجالت پژوهشی و ترویجی کشوردر زمینهح -2

اي که تا پایان برنامه تعداد مجالت و مقاالت چاپ شده در مجالت علمی داخلی  گونه علمی با حفظ کیفیت به

تمهیدات الزم براي دسترسی به همچنین .نسبت به سال پایانی برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزایش دهد

.بانکهاي اطالعاتی علمی معتبر را فراهم نماید

از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوري و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت  -3

ستند بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که داراي عملکرد برجسته در راستاي گسترش مرزهاي دانش و فناوري ه

.حمایت مالی و حقوقی و پشتیبانی ویژه نماید

.هاي علمی، حمایت مالی به عمل آورد از انجمن -4

دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که داراي مجوز از شوراي  - ب

وزش پزشکی و سایر مراجع درمان و آم  هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، گسترش آموزش عالی وزارتخانه

ویژه قانون   باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههاي دولتی به ربط می قانونی ذي

و اصالحات و الحاقات بعدي آنها  3، قانون برگزاري مناقصات2، قانون مدیریت خدمات کشوري1محاسبات عمومی

 هیئتتشکیالتی مصوب - استخدامی- هاي مالی، معامالتی و اداري مهو فقط در چهارچوب مصوبات و آئین نا

امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد 

هاي علوم،  علمی ستادي وزارتخانه هیئتاعضاء .نمایند رسد، عمل می فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور می

حکم این بند شامل .حقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستندت

                                                                                                                                      
  .مراجعه فرمایید 374 صفحه بخش سوم، هب 1/6/1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ي  براي مالحظه) 1

.مراجعه فرمایید 480 صفحه بخش سوم، هب 8/7/1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ي  ي مالحظهبرا )2

.مراجعه فرمایید 439 صفحه بخش سوم، هب 25/1/1383قانون برگزاري مناقصات مصوب ي  براي مالحظه )3
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گردد و مصوبات یاد شده مادام که اصالح نگردیده به قوت خود  هاي قبلی نیز می نامه ینیمصوبات، تصمیمات و آ

.1باقی هستند

 1تبصره  

معامالتی، استخدامی و تشکیالتی دانشگاهها و مؤسسات اداري،  -هرگونه اصالح ساختار و مقررات مالی

.آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهاي تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است

 2تبصره  

اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به 

ایشان قابل هزینه  مسئولیتامناء و با  هیئتعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب این مراکز به هزینه قط

2.است

معادل درآمدهایی که مؤسسات و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوري و فرهنگستانها در هر سال از  -ج

عتبارات تملک ا عنوان بهنمایند از محل درآمد عمومی نیز  محل تبرعات، هدایا و عواید موقوفات جذب می

.گردد اي تأمین و محاسبه می سرمایه هاي دارایی

سال  آموزش، پژوهش و فناوري در هر منظور افزایش کارآیی مأموریتهاي اصلی دانشگاهها در امور  به -د

از امور خدمات رفاهی دانشجویان از نظر ساختاري از بدنه دانشگاهها جدا و به بخش %)20( حداقل بیست درصد

.تی واگذار گردددول غیر

گري، جلوگیري از انجام امور موازي و تقویت نقش حاکمیتی  کاهش تصدي منظور به دولت مکلف است  -هـ

ریزي، ارتقاء کمیت و کیفیت ارائه خدمات   وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، وحدت رویه در سیاستگذاري و برنامه

 هاي گیري از مجموعه امکانات و توانمندي ر مربوط، بهرهدانشجویی نسبت به ایجاد مدیریت واحد ساماندهی امو

اداره تربیت بدنی و  حقوقی، پرسنلی و اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان، فعالیتهاي امور ورزشی دانشجویان، 

.معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، طی سال اول برنامه اقدام کند

                                                                                                                                      
همین ) 224(و تبصره ماده  "م"بند  "3"و "2"قانون برنامه چهارم توسعه، همچنین اجزاي  49بند الف ماده به  )1

  .مراجعه فرماییدقانون 

  .، مراجعه فرماییدهمین قانون 224ماده  "ذ"بند به  )2
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مؤسسات  اي از محل بودجه عمومی دولت به دانشگاهها و سرمایه هاي راییدااي و تملک  اعتبارات هزینه -و

آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها بر اساس ردیف مستقل در بودجه سنواتی آنها در قالب اعتبارات ملی 

.یابد میاختصاص 

 -  اسالمی، علمی هاي دولتی، آزاد به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاه شود به دولت اجازه داده می -ز

مؤسسات آموزش عالی  پرورش، اي وابسته به وزارت آموزش و هاي فنی و حرفه کاربردي و پیام نور و آموزشکده

فناوري یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  تحقیقات و هاي علوم، غیردولتی که داراي مجوز از یکی از وزارتخانه

رفاه دانشجویان و یا سایر   دت قرض الحسنه در اختیار صندوقباشند تسهیالت اعتباري به صورت وام بلندم می

.ربط قرار دهد نهادهاي ذي

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و  -ح

 هیئتولتی و با تأیید د شده یا توافقی با بخش غیر  اساس قیمت تمام کنند، بر یا ظرفیتهاي جدیدي که ایجاد می

امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب 

.1درآمدهاي اختصاصی منظور کنند

با  2شود بخشی از ظرفیت آموزشی خود را از طریق پذیرش دانشجوي خارجی به دانشگاهها اجازه داده می -ط

ترویج ارزشهاي اسالمی و انقالبی پذیرش دانشجوي  منظور به موارد خاص  در.یه تکمیل کننددریافت شهر

.امناء بدون دریافت شهریه یا با تخفیف، مجاز است هیئتخارجی با تصویب 

هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان  تشخیص وزارتخانه  دانشگاههاي کشور، حسب مورد به - ي

توانند نسبت به تأسیس شعب در شهر  هاي مربوط، می با تصویب شوراي گسترش وزارتخانهو آموزش پزشکی 

صورت خودگردان و با دریافت  محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به

.شهریه از داوطلبان اقدام کنند

و باالتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و %)25(انشجویان جانباز بیست و پنج درصد شهریه د -ك

و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف )ره( فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی

.مستقل معاونت تأمین شود

                                                                                                                                      
  .مراجعه فرمایید 482بخش سوم صفحه  8/7/1386مصوب  قانون مدیریت خدمات کشوري 13ماده به  )1

بخش سوم  15/8/1384صوب قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت م 18ماده به  )2

  .مراجعه فرمایید 306صفحه 
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 1تبصره  

.م خواهد شدپذیرش دانشجو در شعب دانشگاههاي مذکور در داخل کشور خارج از آزمون سراسري انجا

قانون پذیرش دانشجو در ) 4(ضوابط پذیرش دانشجو براي دوره کارشناسی توسط کارگروه موضوع ماده 

هاي تحصیالت تکمیلی با پیشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأیید  و براي دوره 16/8/13861 دانشگاهها مصوب

.شود ان و آموزش پزشکی تعیین میهاي علوم، تحقیقات و فناوري یا بهداشت، درم یکی از وزارتخانه

 2تبصره  

میزان شهریه دریافتی از دانشجویان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشی، کمک آموزشی و رفاهی 

.امناء دانشگاه تعیین و اعالم می شود هیئتارائه شده، توسط 

اي علوم، تحقیقات و فناوري ه هاي مشترك با دانشگاههاي معتبر خارجی طبق ضوابط وزارتخانه اجراي دوره

.گونه شعب بالمانع است و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این

 3تبصره  

و اجازه )ویزا( دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ درخواست داوطلب نسبت به اعطاء روادید

.لمصطفی العالمیه اقدام کندعلمی و دانشجویان خارجی این شعب دانشگاهی و جامعه ا هیئتاقامت براي اعضاء 

 4تبصره  

.دانشجویان ایرانی این شعب دانشگاهی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود

 5تبصره  

امناء  هیئتاین ماده در مقاطع مختلف به پیشنهاد )ي( و )ح( نحوه پذیرش دانشجو موضوع بندهاي

ربط و با رعایت قانون پذیرش دانشجو در  هاي ذي مورد با تأیید وزارتخانه دانشگاهها و مؤسسات یادشده و حسب

در مقاطع کارشناسی ارشد و باالتر با استفاده از ظرفیتهاي جدید از .خواهد بود 16/8/1386مصوب دانشگاهها 

ان سنجش شده با درنظر گرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازم طریق امتحانات ورودي مؤسسات یاد

.آموزش کشور خواهد بود

 6تبصره  

این ماده با درج نوع پذیرش و محل تحصیل صادر )ي( و )ح( مدرك تحصیلی دانشجویان موضوع بندهاي

.گردد می

                                                                                                                                      
.مراجعه فرمایید. 748صفحه به بخش سوم، 9/8/1386ها مصوب  قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهي  براي مالحظه) 1
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شود،  هاي علمیه از تسهیالت، مزایا و امکاناتی که براي مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین شده یا می حوزه -ل

.برخوردار هستند

 21ماده  

اي از طریق افزایش دانش و مهارت با نگرش به انجام  دولت مکلف است به منظور گسترش شایستگی حرفه

هاي انسانی، کاهش فاصله  کار واقعی در محیط، اصالح هرم تحصیلی نیروي کار و ارتقاء و توانمندسازي سرمایه

اي براي جوانان  جدید شغلی و حرفهسطح شایستگی نیروي کار کشور با سطح استاندارد جهانی و ایجاد فرصتهاي 

کاربردي کشور اعم از  -  اي و علمی اي براي نظام آموزش فنی و حرفه ارتقاء جایگاه آموزشهاي فنی و حرفه و

رسمی و سازمان نایافته، ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون در محورهاي زیر سازوکارهاي الزم  رسمی، غیر

:ات مناسب اجراء کندبینی الزام را تهیه و با پیش

اي و  رسمی فنی و حرفه استمرار نظام کارآموزي و کارورزي در آموزشهاي رسمی متوسطه و عالی، غیر -الف

کاربردي- علمی

سازي ارتقاء مهارت در کشور از طریق اعطاء تسهیالت مالی با نرخ ترجیحی و تأمین فضاهاي  فراهم - ب

دولتی در توسعه آموزشهاي رسمی  سازي حضور فعال و مؤثر بخش غیر فیزیکی و کالبدي با شرایط سهل و زمینه

کاربردي کشور -  رسمی مهارتی و علمی و غیر

دولتی اي در بخشهاي دولتی و غیر برداران از آموزش فنی و حرفه افزایش و تسهیل مشارکت بهره -ج

یک نظام  عنوان  بهاي کشور  هریزي آموزشهاي فنی و حرف هماهنگی در سیاستگذاري و مدیریت در برنامه - د

نسجم و پویا متناسب با نیاز کشورم

اي ملی به صورت منسجم براي ارتباط صالحیتها، مدارك و  کاربست چهارچوب صالحیتهاي حرفه -هـ

العمر و  ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسمیت شناختن یادگیري مادام گواهینامه

هاي سطوح مختلف مهارتی گیتعیین شایست

نیازسنجی و برآورد نیروي انسانی کاردانی مورد نیاز و صدور مجوز الزم و حمایت به منظور تأسیس و  -و

نیاز تا سال چهارم  هاي کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهاي مورد توسعه مراکز آموزش دوره

برنامه

، اجراییاي رسمی و غیررسمی براساس شاخصهاي مدیریت  حرفه بندي مراکز آموزشهاي فنی و رتبه -ز

منابع و شاخص پشتیبانی فراگیران یادگیري، نیروي انسانی، تحقیق و توسعه - فرآیند یاددهی
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 22ماده  

دولت مکلف است مابه التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص یافته با احتساب تعدیل سالهاي اجراي 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، مصوب ) 1(صالح ماده قانون اطرح موضوع 

را براي بازسازي و مقاوم سازي مدارس بدون استحکام از محل منابع عمومی و یا حساب ذخیره  30/1/13851

.ارزي در قالب بودجه سنواتی حداکثر ظرف سه سال اول برنامه تأمین نماید

تبصره  

باشد و باید معادل  ساز می به تنظیم و اجراي سیاست هاي حمایتی از خیرین مدرسهدولت همچنین مکلف 

.تمام در بودجه سنواتی منظور نماید هاي نیمه  کمکهاي تحقق یافته آنان را جهت تکمیل پروژه

آموزش و پرورش تهیه و به   این ماده حداکثر ظرف دو ماه از تصویب برنامه توسط وزارت اجرایینامه  آیین

.رسد وزیران می هیئتتصویب 

 23ماده  

اي وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال  حرفه هاي فنی ها و آموزشکده از ابتداي برنامه دانشکده

ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، مسئولیتها و تعهدات و  داراییمنقول و غیرمنقول و نیروي انسانی و 

.گردد می تحقیقات و فناوري ملحق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مکلف است در مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به پذیرش 

.ها اقدام نماید ها و آموزشکده دانشجو در این دانشکده

تبصره  

 فعال بوده88-89اي است که در سال تحصیلی  هاي فنی حرفه ها و آموزشکده مبناي انتزاع و انتقال، دانشکده

  .اند یا مجوز داشته

                                                                                                                                      
جمهوري اسالمی ایران  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی) 1(قانون اصالح ماده منظور ) 1

 بخش سوم، هتوانید ب باشد که براي مالحظه آن می می 30/1/1385، مصوب سازي مدارس بدون استحکام اومبراي مق

  .مراجعه فرمایید 698 صفحه





  

  

  سومفصل 

اجتماعی
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 24ماده  

به سطح کشورهایی با توسعه انسانی باال و هماهنگی رشد  1ارتقاء شاخص توسعه انسانی منظور به 

پس از »ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی« هاي آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور، سند راهبردي شاخص

.شود اجراء میوزیران  هیئتتصویب 

 25ماده  

را حسب  2وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته

المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و  مصوبات سازمان بین

.جانبه و با مشارکت تشکلهاي کارگري و کارفرمایی تنظیم نماید هبراي بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل س

                                                                                                                                      
سیاستهاي کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب  31بند  )1

آموزش، بهداشت و اشتغال به طورى که در پایان برنامه : ىا ارتقاء و هماهنگى میان اهداف توسعه: 21/10/1387

  .پنجم، شاخص توسعه انسانى به سطح کشورهاى با توسعه انسانى باال برسد

  .مراجعه فرمایید قانون برنامه چهارم توسعه 101و  41مواد  به )2
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1هاي اجتماعی بیمه

                                                                                                                                      
  21/2/1383مصوب  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی  3و 2مواد ) 1

  :باشد نظام جامع تأمین اجتماعی شامل سه حوزه می - 2اده م  

هاي  بیکاري، حوادث و سوانح، ازکارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه هاي اجتماعی از جمله بازنشستگی، شامل بخش بیمه: اي  حوزه بیمه -الف  

  .باشد می) و درمان بهداشت (درمانی 

  :شود به طوري که تقسیم می انی به دو سطح همگانی و تکمیلیهاي اجتماعی و درم خدمات بیمه -تبصره  

  .کند اي همگانی را قانون تعیین می حدود خدمات بیمه - 1

هاي همگانی، با انعقاد قراردادهاي انفرادي یا گروهی  خدمات بیمه شود که عالوه بر سطح اي گفته می هاي تکمیلی به آن دسته ازخدمات بیمه بیمه -  2

نداشته، اما مکلف به پشتیبانی حقوقی و  پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده انجام می بیمه ه شده ومابین بیم فی

  .باشد ها می قانونی الزم از این گونه بیمه

هاي نیازمندي است که به  الی به افراد و خانوادهاعطاي یارانه و کمکهاي م شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و: حوزه حمایتی و توانبخشی -ب 

  .نماید قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوي حداقل زندگی آنان را نمی دالیل گوناگون

  .شامل امداد، نجات در حوادث غیرمترقبه: حوزه امدادي -ج 

  :باشد اي به شرح زیر می اهداف و وظایف حوزه بیمه - 3ماده  

  .هاي مبتنی بر بازار کار و اشتغال اولویت دادن به بیمه اي و تأمین سطح بیمه همگانی براي آحاد جامعه با نظام بیمه گسترش -الف  

  .درمانی هاي اجتماعی و هاي مختلف بیمه ایجاد هماهنگی و انسجام بین بخش - ب 

  .اجراي طرح بیمه اجباري مزدبگیران -ج 

، بیمه روستائیان و عشایر، بیمه خاص زنان )فرمایان و شاغل غیردائم خویش (ازقبیل بیمه حرف و مشاغل آزاد اي مورد نیاز تشکیل صندوقهاي بیمه -د  

  .سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان بیوه و

  .سیل، خشکسالی، زلزله و طوفان هاي خاص جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی ازقبیل گسترش بیمه -هـ  

  .هاي تکمیلی تیبانی حقوقی از بیمهپش -و  

  .اي نظارت بر عملکرد صندوقهاي بیمه - ز  

  .اي لحاظ شود بنگاهداري براي شرکتها و صندوقهاي بیمه اي به نحوي که اصل هاي شرکتها و صندوقهاي بیمه پیگیري اصالح اساسنامه -ح 

  .اي مهنظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها براساس علم محاسبات بی -ط 

  .اي اطالع رسانی درخصوص خدمات بیمه -ي 

  .درمانی و یا در هر دو فعالیت نماید تواند در یکی از دو حوزه بیمه اجتماعی و اي می هر صندوق بیمه - 1تبصره  

ف جامعه از جمله تحت پوشش بیمه قرارگرفتن اقشار مختل دولت مکلف است ظرف مدت دو سال از تاریخ ابالغ این قانون، امکان -  2تبصره  

  .فصلی را فراهم نماید روستائیان، عشایر و شاغلین

اند  مشروط بر آن که فقط در یک سازمان یا صندوق عضویت داشته گر به افراد تحت پوشش تعهدات قبلی سازمانها و صندوقهاي بیمه - 3تبصره  

  .خواهد شد الی الزم از سوي این نظام برقرارباقی است و مازاد بر آن درصورت تأمین منابع و بار م کماکان به قوت خود
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 26ماده  

شود در راستاي ایجاد ثبات، پایداري و تعادل بین منابع و مصارف صندوقهاي  به دولت اجازه داده می

:آورد عمل  بهبازنشستگی نسبت به اصالح ساختار این صندوقها براساس اصول زیر اقدام قانونی را 

-الف

سهم قانونی دولت در  استثناء به کاهش وابستگی این صندوقها به کمک از محل بودجه عمومی دولت  -1

حق بیمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر 

ل آن به نهادهاي حمایتی، تقویت سازوکارهاي اي صندوقها و انتقا اي، کاهش حمایتهاي غیربیمه محاسبات بیمه

گذاري در بازار  گذاري سودآور با اولویت سرمایه ها و تقویت فعالیتهاي اقتصادي و سرمایه وصول به موقع حق بیمه

.گذاري مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد پول و سرمایه، به نحوي که سود سرمایه

جدید براي صندوقهاي دولتی ممنوع است و موارد قبلی و موجود و نیز  1داري بنگاه انجام هرگونه فعالیت -2

اي که به تصویب  بندي شده شود باید طی برنامه زمان سهام مدیریتی که در ازاء مطالبات به صندوقها واگذار می

.ی واگذار شودرسد تا پایان اجراي برنامه با رعایت مقررات به بخشهاي خصوصی و تعاون وزیران می هیئت

اي و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی براي  همچنین ایجاد هرگونه تعهد بیمه -3

.تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.صندوقها ممنوع است

نظر در  ق مختلف از جمله تجدیداستفاده از روشهاي نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوقها از طر - ب

  و  3و صندوقهاي تابعه به ویژه صندوق بازنشستگی کشوري 2هاي اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی ساختار بیمه

به نحوي  4بر اساس اساسنامه دولت اجراییاصالح ساختار و تجهیز سایر صندوقهاي وابسته به دستگاههاي 

.گري تأکید نماید سانی از منابع بیمه و کاهش تصديهاي سرباري نیروي ان که بر کاهش هزینه

                                                                                                                                      
   .مراجعه فرماییدهمین قانون  61ماده به ) 1

 "سازمان تأمین اجتماعی"، هیئت وزیران 1389//20/4مصوب  اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی 1ماده به موجب  )2

  .تغییر نام یافته است "صندوق تأمین اجتماعی"به 

 480بخش سوم، صفحه  )8/10/1388اصالحی ( 8/7/1386خدمات کشوري مصوب  قانون مدیریت 113ماده به  )3

  . مراجعه فرمایید

قانون مدیریت  113 و ماده 21/2/1383مصوب  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی  17ماده  به )4

  )ادامه در صفحه بعد( .مراجعه شود )8/10/1388اصالحی ( 8/7/1386خدمات کشوري مصوب 
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تبصره  

)مشاغل غیرتخصصی(مندي، نظام امتیازبندي بازنشستگی  دولت مجاز است نسبت به شرایط احراز، زمان بهره

تعیین مشاغل سخت و زیان آور، میزان و ترکیب نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی اصالح ساختار 

.ونی الزم را انجام دهدصندوقها اقدام قان

                                                                                                                                      
هاي  از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصالح اساسنامه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال - 17ماده  

جات در چارچوب طرح جامع امداد و ن (امدادي  اي، حمایتی و اجرایی، صندوقها و نهادهاي دولتی و عمومی فعال در قلمروهاي بیمه کلیه دستگاههاي

تأمین اجتماعی  شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس از تأیید شوراي عالی رفاه و نظام و سایر دستگاههائی که) کشور

آن بخش اصالح . دستگاهها، صندوقها و نهادهاي مصوب جدید مجاز خواهد بود تصویب هیأت وزیران برساند، استفاده از اعتبارات عمومی براي به

  :که ترکیب کلی ارکان آنها به صورت زیر باشد ترتیبی صورت پذیرد باشد، باید به الذکر می ها که مربوط به ارکان نهادهاي فوق اساسنامه از

  :شورا یا مجمع و یا هیأت امناء با شرایط زیر -الف  

عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیأت وزیران انتخاب خواهند  شوراي عالوه یک اعضاء با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید نصف به - 1

  .شد

اي که به تصویب هیأت  نامه آنها براساس آئین» متشکل و سازمان یافته خدمت گیرندگان «مابقی اعضاء به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط  - 2

پیشنهاد وزیر رفاه و  گیري آنها، اعضاي مزبور به شکل اي رسمی موصوف و تا زمانه تعیین خواهند شد و درصورت عدم وجود تشکل رسد، وزیران می

  .رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیأت وزیران انتخاب خواهند شد تأمین اجتماعی و تأیید شوراي عالی

اي الزم باشد، دونفر از طرف باالترین مقام یا  مهصندوق خاص بی در مواردي که براي کارکنان یک یا چند دستگاه اجرائی منفرداً یا مجتمعاً -تبصره  

  .دستگاهها به عنوان ناظر در جلسات شورا یا مجمع یا هیأت امناء شرکت خواهند کرد مقامات آن دستگاه یا

ت امناء مربوطه براي باشد که از سوي شورا یا مجمع و یا هیأ نیاز می مرکب از پنج یا هفت نفر داراي تخصص و تجارب مختلف مورد: هیأت مدیره - ب 

آنها بالمانع بوده و از میان خود یک نفر را به  انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد) بدون پذیرش مسؤولیت اجرایی (صورت موظف  مدت چهار سال به

  .عنوان رئیس هیأت مدیره تعیین خواهند نمود

تصویب شورا یا مجمع یا هیأت امناء مربوطه براي مدت چهارسال  مدیره وفردي خارج از مجمع و هیأت مدیره که به پیشنهاد هیأت : مدیرعامل -ج 

  .باشد انتخاب مجدد وي بالمانع می انتخاب خواهد شد و

باشد که از سوي شورا یا مجمع و یا هیأت امناء مربوطه براي مدت  می مرکب از سه نفر داراي تخصصها و تجارب مختلف مورد نیاز: هیأت نظارت -د  

سازمان حسابرسی بوده که گزارش خود را به هیأت  وظایف بازرس قانونی به عهده  . (باشد خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بالمانع می انتخابچهار سال 

  ).خواهد نمود نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارائه

هاي مدیریت،  سال سابقه کار تخصصی در رشتهکارشناسی ارشد با پنج  شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق، داشتن حداقل مدرك - 1تبصره  

احراز شرایط سمت از سوي سازمان مدیریت و  مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تأیید حسابداري، بیمه،

  .باشد ریزي کشور نافذ می برنامه

اي، حمایتی و  هاي بیمه عمومی، صندوقها و نهادهاي فعال در حوزه گاههاي اجرایی دولتی وکلیه مسؤولیتها و اختیارات مربوط به دست -  2تبصره  

این امر شامل عضویت و یا ریاست . گردد می وزراء مربوطه یا باالترین مقام مسؤول آنها سلب و به وزیر رفاه و تأمین اجتماعی تفویض امدادي نظام، از

  .باشد المللی مرتبط نیز می بین موصوف و کمیسیونهاي فرعی و اصلی دولت، شوراهاي عالی فرابخشی و مجامع شوراها، مجامع و هیأتهاي امناء نهادهاي
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 27ماده  

:الیۀ چند الیه با لحاظ حداقل سه 1دولت مجاز است نسبت به برقراري و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی

2شامل خدمات حمایتی و توانمندسازيمساعدتهاي اجتماعی  -

هاي درمانی پایه هاي پایه و بیمه هاي اجتماعی پایه شامل مستمري بیمه -

3هاي مکمل بازنشستگی و درمان بیمه -

.ها در کشور اقدام نماید با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاري، همسویی و هماهنگی بین این الیه

                                                                                                                                      
  .مراجعه فرمایید 21/2/1383مصوب  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به  )1

   21/2/1383مصوب  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعیاز  )2

هاي نیازمندي  اعطاي یارانه و کمکهاي مالی به افراد و خانواده شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و: حوزه حمایتی و توانبخشی :)2(ه ماد "ب"بند 

  .نماید قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوي حداقل زندگی آنان را نمی است که به دالیل گوناگون

  :) 4(ماده  

  :باشد مایتی و توانبخشی به شرح زیر میاهداف و وظایف حوزه ح

  .ها و منابع حمایتی سازماندهی و هدفمند کردن یارانه -الف  

  .اجتماعی هاي هاي مختلف دولت در راستاي پیشگیري از آسیب هماهنگی بخش -ب 

  ).مطلق و نسبی (مشارکت در تعیین خط فقر  -ج 

  .سرپرستی، در راه ماندگی و پیري سوء آنها خصوصاً در زمینه بیکاري، بی ادي، اجتماعی و پیامدهايحمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهاي اقتص -د  

  .اولویت افرادي که به دالیل جسمی و روانی قادر به کار نیستند هائی که درآمد کافی ندارند با تأمین حداقل زندگی براي همه افراد و خانواده -هـ  

  .شکل وام و براي مدت محدود ویاي کار بهپرداخت مقرري به افراد ج -و  

  .سرپرست و زنان خودسرپرست هاي بی تحت پوشش قرار دادن خانواده -ز  

  .نیازمند هاي شغلی خانوارهاي سازي امکانات، آموزش بازتوانی و ایجاد مهارت فراهم -ح 

  .خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند حمایت از مادران به -ط 

در گروههاي هدف و تحت پوشش قرار دادن آنها در سه سطح پیشگیري، درمان  هاي اجتماعی ها و آسیب ات پیشگیري از بروز یا تشدید معلولیتتأمین خدم -ي 

  .توانبخشی و

استقالل و خودکفائی  اقتصادي معلولین براي ادامه زندگی و تالش براي تأمین فراهم آوردن امکانات الزم به منظور بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی و -ك 

  .افراد محروم از فرصتهاي برابر اجتماعی و آسیب دیدگان اجتماعی معلوالن،

  .معلوالن هاي آماده سازي محیط اجتماعی و فضاي فیزیکی متناسب با ویژگیها و توانائی - ل 

  .ادامه روند حمایت از نیازمندان روستائی و عشایر -م 
  21/2/1383مصوب  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی) 2( تبصره بند الف ماده 2بند  مطابق )3
مابین بیمه  هاي همگانی، با انعقاد قراردادهاي انفرادي یا گروهی فی خدمات بیمه شود که عالوه بر سطح اي گفته می هاي تکمیلی به آن دسته ازخدمات بیمه بیمه "

نداشته، اما مکلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی الزم از این گونه  پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی انجام می گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده بیمه شده و

  ".باشد ها می بیمه

  .مراجعھ فرمایید همین قانون 38بند ب ماده  5تبصره ھمچنین بھ  
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.رسد وزیران می هیئتاین ماده به تصویب  اجرایینامه  آئین

 28ماده  

لوگیري از ایجاد هر هاي اجتماعی و ج به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدي بیمه -الف

گونه انحصار یا امتیاز ویژه براي صندوقهاي بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و یا دولتی اجازه داده 

شود صندوقهاي بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه  می

.رسد ایجاد گردد وزیران می  هیئتتصویب اي که به  حداقل به مدت ده سال بر اساس آئین نامه

توانند با رعایت اصول و الزامات  کادر نیروهاي مسلح و وزارت اطالعات می استثناء به شدگان  کلیه بیمه - ب

این )الف( اي خود به سایر صندوقها از جمله صندوقهاي موضوع بند اي نسبت به تغییر صندوق بیمه محاسبات بیمه

اي بین صندوقهاي موضوع این بند  ضوابط تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه.ماده اقدام نمایند

1.گردد مربوطه تعیین می نامه آییندر 

2.صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی هستند -ج

هاي احتمالی  پوشش حوادث و بیماريکلیه اتباع خارجی مقیم کشور، موظف به دارا بودن بیمه نامه براي  - د

تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات برعهده بیمه مرکزي ایران است که به تأیید .باشند در مدت اقامت در ایران می

.رسد معاونت می

به منظور برقراري بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوقهاي بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح  -هـ

.وصی جهت بیمه شدگان با مشارکت فرد بیمه شده اقدام نمایندحسابهاي انفرادي خص

که دریافتی ایثارگران مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگري گردد،  در صورتی -و

گردد و با تحقق شرایط بازنشستگی ایثارگر در هر صندوق، از  بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می

.شود مند می صندوق بهره آن ستگیمستمري بازنش

                                                                                                                                      
   .مراجعه فرماییدم توسعه قانون برنامه چهار 103قانون برنامه سوم توسعه تنفیذي در ماده  42ماده به  )1

   .مراجعه فرمایید 30/6/1365قانون تامین اجتماعی مصوب ) 4(ماده  3و تبصره  "ب"قانون اصالح بند  به ) 2
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 29ماده  

هاي امناء و مقامات هیئتها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات  ها، بخشنامه نامه تصویبکلیه 

احکام محاکم قضائی که متضمن بار مالی براي صندوقهاي بازنشستگی یا  استثناء به و مراجع قوه مجریه  اجرایی

باشد درصورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبالً محاسبه و در قوانین  و دولت اجراییدستگاههاي 

صورت عمل  این  غیر در.ربط تأمین اعتبار شده باشد بودجه کل کشور و یا بودجه ساالنه دستگاه یا صندوق ذي

قهاي مربوطه نخواهد است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه یا صندو 1مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار

مالی آن  و مراجع قوه مجریه که بار اجراییدستگاهها و صندوقهاي مربوط مجاز به اجراي احکام مقامات .بود

حال تحمیل کسري  هر اجراي احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در.تأمین نشده است، نیستند

عهده   اجراي این بند به مسئولیت.باشد قابل پذیرش می غیر و صندوقها اجراییبودجه به دولت و دستگاههاي 

.رؤساي دستگاهها و صندوقها و مدیران و مقامات مربوط است

 30ماده  

صورت انتقال به سایر دستگاهها یا  شود در به کارکنان مشمول صندوقهاي بازنشستگی اجازه داده می

حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازخریدي، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون 

بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده   در این صورت حق.بازنشستگی خود باشند

2.بیمه شده است

 31ماده  

شد شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ ر  که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعالم شده بیمه درصورتی

که این افزایش دستمزد  شدگان باشد و با سالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن طبیعی حقوق و دستمزد بیمه

                                                                                                                                      
قانون مجازات  598ماده  و 1/6/1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ) 93(و ) 92(مواد براي مالحظه  )1

  .مراجعه فرمایید 751و  408 به ترتیب به صفحات 2/3/1375اسالمی مصوب 

  قانون برنامه چهارم توسعه) 147(ماده  مقایسه شود با )2
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مبناي میانگین  شده را بر  اي مکلف است برقراري حقوق بازنشستگی بیمه دلیل ارتقاء شغلی نباشد صندوق بیمه به

1.حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید

سالمت

 32ماده

 2قانون برنامه چهارم توسعه) 84(ماده )الف( فعالیت شوراي عالی سالمت و امنیت غذایی که برابر بند -الف

.یابد میبا ادغام شوراي غذا و تغذیه و شوراي عالی سالمت تشکیل شده است در مدت اجراي برنامه پنجم ادامه 

نیت غذایی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عالی سالمت و ام تشکیالت و شرح وظایف شوراي

.رسد وزیران می هیئتشود و پس از تأیید معاونت به تصویب  تهیه می

اي با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و  استانداردهاي ملی پیوست سالمت براي طرحهاي بزرگ توسعه - ب

عالی سالمت و امنیت غذایی توسط معاونت براي   آموزش پزشکی و تأیید معاونت، تدوین و پس از تصویب شوراي

به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و  3اي مصادیق طرحهاي بزرگ توسعه.گردد اجراء ابالغ می

.شود تأیید معاونت مشخص می

در مبتنی بر مراقبتهاي اولیه سالمت، محوریت پزشک خانواده » خدمات جامع و همگانی سالمت«سامانه  -ج

قانون  )13(گري با رعایت ماده بندي خدمات، خرید راهبردي خدمات، واگذاري امور تصدي ، سطح4نظام ارجاع

با تأکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش  و 5مدیریت خدمات کشوري

آن با هماهنگی معاونت در شوراي  یاجرایشود و برنامه  پزشکی در سال اول برنامه و حین اجراء بازطراحی می

                                                                                                                                      
  .مقایسه شود در خصوص پیوست فرهنگی براي طرحهاي مهمهمین قانون  2ماده  با) 1

 چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایرانقانون برنامه  84بند الف ماده ي  براي مالحظه )2

.مراجعه فرمایید 348 صفحه بخش سوم، هب 11/6/1383مصوب 

  .مقایسه شود قانون برنامه چهارم توسعه 147ماده  با )3

  .مقایسه شود قانون برنامه چهارم توسعه 91بند الف ماده  با )4

.مراجعه فرمایید 478 صفحه بخش سوم، هب8/7/1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ي  براي مالحظه )5
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ویژه روستاها، حاشیه شهرها و  یافته به مندي مناطق کمتر توسعه عالی سالمت و امنیت غذایی با اولویت بهره

.سامانه مصوب باید از سال دوم اجراي برنامه عملیاتی گردد.رسد مناطق عشایري به تصویب می

ظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نظام درمانی کشور بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مو  وزارت -د

هاي  را در چهارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهاي درمانی، اورژانس

هاي  هاي علمی و تعرفههیئتهاي آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی  هاي امناء در بیمارستانهیئتپزشکی، تشکیل 

.وزیران ارائه نماید هیئتهاي تکمیلی تهیه و جهت تصویب به  هاي ویژه و بیمه و کلینیکمربوطه 

 1تبصره  

کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از خط مشی وزارت  کلیه ارائه

رمانی غیردولتی که تمایل به کنندگان خدمات بهداشتی و د ارائه.بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند

ها و  همکاري با سامانه جامع و همگانی سالمت را ندارند، طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تکمیلی نبوده و از یارانه

.شوند مند نمی منابع عمومی کشور مرتبط با امور سالمت بهره

 2تبصره  

باشند مجاز  ی دولتی و عمومی غیردولتی میپزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمان

سایر .به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهاي بخش خصوصی و خیریه نیستند

وزیران مشمول حکم  هیئتشاغلین حرف سالمت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب 

جبران خدمات این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه  منظور به دولت .این تبصره خواهند بود

.نماید واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین می

باشند مشروط به اینکه تنها از  پزشکان در صورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی می

.ریافتی دیگر، حقوق و مزایا دریافت نمایندمحل به میزان بخش دولتی و بدون هیچ د  یک

هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و سازمانهاي  کارکنان ستادي وزارتخانه

رئیسه دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤساي بیمارستانها و  هیئتوابسته، 

الیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی وآموزشی نیستند و هرگونه هاي بهداشتی درمانی مجاز به فع شبکه

هاي مذکور و معاونین   عهده وزراء وزارتخانه اجراي این بند به مسئولیت.پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است

.ین مالی دستگاههاي مذکور استمسئولمربوطه آنها و 
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 3تبصره  

درمانی، تأمین و تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، -یایجاد، توسعه و تغییر واحدهاي بهداشت

.گیرد دندانپزشکی و آزمایشگاهی بر مبناي نیاز کشور در چهارچوب سطح بندي خدمات سالمت صورت می

 33ماده  

کارافتادگی یا فوت به لحاظ  مشموالن وظیفه نیروهاي مسلح مشغول به خدمت و بسیجیان فعال در صورت از

غیرخدمتی از نظر ازکارافتادگی، بیمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهاي  خدمتی یا

.گیرند مسلح قرار می

 34ماده  

:به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تأمین، توسعه و تخصیص عادالنه منابع عمومی سالمت

.آورد عمل بهمت، حمایت دولت از بخشهاي خصوصی و تعاونی براي ایجاد شهرکهاي دانش سال -الف

.رسد وزیران می هیئت تصویب به این بند طی سال اول برنامه تهیه و  اجرایی نامه آیین

هاي مستقیم مردم به حداکثر معادل  به منظور تحقق شاخص عدالت در سالمت و کاهش سهم هزینه - ب

، کمک به تأمین 1بهداشتی درمانی هاي سالمت، ایجاد دسترسی عادالنه مردم به خدمات هزینه%)30( درصد  سی

العالج، تقلیل وابستگی گردش امور  ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب هاي تحمل هزینه

واحدهاي بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداري نیروي انسانی متخصص مورد 

عالوه بر اعتبارات بخش  2ها کردن یارانه ه حاصل از اجراي قانون هدفمندخالص کل وجو%) 10( درصد   نیاز، ده

.شود سالمت افزوده می

دولت موظف است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در الیحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، 

.الذکر هزینه گردد درمان و آموزش پزشکی منظور نماید تا براي موارد فوق

ور متناسب سازي کمیت و کیفیت نیروي انسانی گروه پزشکی با نیازهاي نظام سالمت کشور، به منظ -ج

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهاي آموزشی و ظرفیت ورودي کلیه دانشگاهها و 

                                                                                                                                      
  مقایسه شودقانون برنامه چهارم توسعه  90ماده  با )1

  .مراجعه فرمایید  553 صفحهبخش سوم، هب 15/10/1388ها مصوب  قانون هدفمند کردن یارانه 7ماده   براي مالحظه )2
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ارجاع   ه، نظامپزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهاي پزشک خانواد مؤسسات آموزش عالی علوم

.بندي خدمات و نقشه جامع علمی کشور استخراج و اعمال کند و سطح

هاي  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآورده -د

.غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب براي گروههاي سنی مختلف را اعالم کند

ازاستفاده وسنتیطبتوسعهبرايالزمزمینهاستموظفپزشکیآموزشورماندوزارت بهداشت، -هـ

.نمایدفراهمراگیاهیوطبیعیهاي هفرآوردوداروها

کشاورزي مقدار مصرف  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاري وزارت جهاد -و

غی و کشاورزي را مشخص نماید و عرضه محصوالتی مجاز سموم و کودهاي شیمیایی براي تولید محصوالت با

.اند را ممنوع نماید که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهاي شیمیایی استفاده کرده

سازي در زمینه کاهش استفاده از سموم و  رسانی و فرهنگ وزارت جهادکشاورزي موظف است ضمن اطالع

.که از سالمت الزم برخوردارند فراهم آوردکودهاي شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصوالتی 

 35ماده  

:شود زیر انجام میاقداماتسالمتحوزهاطالعاتودانشمدیریتدریکپارچگیبه منظور حفظ

استقراربهنسبتسالمتالکترونیکیخدماتارائههدفباپزشکیآموزشودرمانوزارت بهداشت، -الف

مرکزملیپایگاهباهماهنگیدرسالمتمراکزاطالعاتیهاي سامانهورانیانایسالمتالکترونیکیپروندهسامانه

پزشکبرنامهازشروعاولویتباوها دادهبودن محرمانهوخصوصیحریمحفظبااحوالثبتسازمانایران،آمار

.نمایداقدامارجاعنظاموخانواده

.باشند میزمینهایندرهمکاريبهموظفغیردولتیودولتیازاعمکلیه مراکز سالمت

دوظرفحداکثراي بیمهودرمانیخدماتمراکزوسازمانهاهمکاريبااجتماعیتأمینووزارت رفاه - ب

سامانهباتعاملدراطالعاتفناوريبرمبتنیویکپارچهصورت بهراسالمتبیمهخدماتبرنامهاولسال

  .نماید میاماندهیس »ایرانیانسالمتالکترونیکیپرونده«

.باشند میزمینهایندرهمکاريبهموظفغیردولتیودولتیازاعمربط کلیه واحدهاي ذي
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 36ماده

خدماتسامانهدرمتوالیسالدوحداقلومستمرطور بهیافتهتوسعهکمترمناطقدرکهپزشکانیبه -الف

تأییدوپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتادپیشنهبهنمایندوظیفهانجام  »سالمتهماهنگیوجامع «

.شود میپرداختشدهیادمناطقدرخدمتمدتدرقانونیموجودمواردبرعالوهویژهتسهیالتمعاونت

درمان و آموزش پزشکی متمرکز  ریزي و نظارت بخش سالمت در وزارت بهداشت، سیاستگذاري، برنامه - ب

  .گردد می

 37ماده  

رااجتماعیواقتصاديهزینهبیشترینکهسالمتیخطرسازعواملوها بیماريبامقابلهوبراي پیشگیري 

:شود میانجامزیراقداماتدارند

وزارتتوسطمصرفسوءاحتمالباداروهايوسالمتبهرسان آسیبکاالهايوفهرست اقدامات -الف

باکارگروهیتوسطسال هرابتدايدرهاکاالاینبرايعوارضدرصدوپزشکیآموزشودرمانبهداشت،

بازرگانی،،داراییواقتصاديامورهاي وزارتخانهعضویتباوپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتمسئولیت

.شود میابالغوتعیینمعاونتومعادنوصنایعواجتماعیتأمینورفاه

وقیدبدونوفوريدرمانبرايالزماتاقداماستموظفپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارت - ب

درهمچنین وغیردولتیودولتیدرمانیوبهداشتیواحدهايهمهدررانندگیسوانحوحوادثمصدومینشرط

جهتالزممنابعازبخشیتأمینبراي.آوردعملبهرابعديضروريمراجعاتوتخصصیمراکزبهاعزاممسیر

وسرنشینثالث،شخصبیمه  حقاز%)10( درصد  دهمعادلفوقمصدومینبهدرمانیوتشخیصیخدماتارائه

نزداختصاصیدرآمدهايحساببهجداگانهقبضطیمستقیمطور بهواخذتجاريبیمهشرکتهايازمازاد

توسطمنابعاینتوزیع.1گردد میواریزپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتنام بهکشورکل داري خزانه

                                                                                                                                      
به بخش سوم،  18/9/1386قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب  5ماده  براي مالحظه )1

مدنی دارندگان وسایل نقلیه  قانون اصالح قانون بیمه اجباري مسؤولیت 27ماده  و. اجعه فرماییدمر 325صفحه 

   :باشد به شرح زیر می 16/4/1387مصوب  موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث

این قانون را به حسابی که از طرف  وسایل نقلیه موضوع  اي خود در بخش بیمه شخص ثالث از سود عملیات بیمه%) 20(شرکتهاي بیمه موظفند بیست درصد 

مرکزي ایران موظف است با همکاري وزارت راه و ترابري و راهنمایی و رانندگی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی  بیمه. شود واریز نمایند مرکزي ایران تعیین می بیمه

هاي مذکور  اي رشته نحوه تعیین سود عملیات بیمه. شود هزینه نماید از آن میایران ، مبالغ مذکور را در اموري که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهاي ناشی 
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ماهسههرمصوبهاي تعرفهمبنايبرالذکر فوقواحدهايعملکرداساسبرمعاونت،تأییدبامذکوروزارتخانه

هررامذکوراعتباراتکردهزینهاستموظفپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارت.گیرد میصورتبار یک

.نمایدگزارشمعاونتومرکزيبیمهبهبار یکماهشش

)الف( بندموضوعکارگروهتوسطساالنهآنمصادیقکهسالمتتهدیدکنندهکاالهايدمات وتبلیغ خ -ج

.استممنوعها رسانهکلیهسويازشود میاعالموتعیینمادهاین

تبصره  

 ریال تا یک میلیارد) 10.000.000(میلیون   این ماده مستوجب جزاي نقدي از ده) ج( عدم رعایت مفاد بند

  درصورت تکرار براي هر بار حداقل بیست .صالح قضائی خواهد بود ریال با حکم مراجع ذي) 1.000.000.000(

.شود به جریمه قبلی اضافه می%) 20( درصد

بیمه سالمت

 38ماده  

هاي سالمت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادالنه خدمات سالمت و  به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه

از طرق مختلف مانند اصالح ساختار صندوقها، %) 30( درصد ي سالمت به سیها کاهش سهم مردم از هزینه

ها، استفاده از منابع داخلی صندوقها و در صورت لزوم از محل کمک دولت  مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه

:شود در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام می

سالمت را تا پایان سال اول   هاي الزم براي بیمه همگانی و اجباري پایهدولت مکلف است ساز و کار -الف

پوشش قرار دادن آحاد   هاي سنواتی براي تحت هاي الزم را در قالب بودجه برنامه تعیین و ابالغ نموده و زمینه

.جامعه فراهم نماید

قانون مدیریت  )5(ضوع ماده هاي درمانی کلیه صندوقهاي مو شود بخشهاي بیمه به دولت اجازه داده می - ب

.را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید 2قانون محاسبات عمومی کشور )5(و ماده  1خدمات کشوري

                                                                                                                                      
وضع هر گونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع . خواهد رسید  مرکزي ایران پس از تأیید شوراي عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران  به پیشنهاد بیمه

  باشد می

.مراجعه فرمایید480صفحه بخش سوم، هب8/7/1386ریت خدمات کشوري مصوب قانون مدی 5ماده ي  براي مالحظه )1

.مراجعه فرمایید374.صفحه بخش سوم، هب1/6/1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  5ماده  ي  براي مالحظه )2
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کلیه امور مربوط به بیمه سالمت در این سازمان .شود نامیده می »سازمان بیمه سالمت ایران«تشکیالت جدید 

.شود متمرکز می

.رسد وزیران می هیئتمت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب اساسنامه سازمان بیمه سال

 1تبصره  

شمول مفاد این بند به صندوقهاي خدمات درمانی نیروهاي مسلح و وزارت اطالعات با اذن مقام معظم 

.رهبري است

 2تبصره  

ظ مالکیت در بیمارستانها و مراکز ملکی صندوق تأمین اجتماعی که درمان مستقیم را بر عهده دارند با حف

.اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سالمت ایران فروش خدمت خواهند نمود

 3تبصره  

عالی بیمه سالمت کشور، ترکیب اعضاء، وظایف،  به شوراي 1عالی بیمه خدمات درمانی با تغییر نام شوراي

مجلس  تصویب به وزیران  هیئتپیشنهاد معاونت با تأیید  هاي این شورا و دبیرخانه آن بهمسئولیتاختیارات و 

.رسد شوراي اسالمی می

                                                                                                                                      
ن ساختار قانو  17ماده  2و تبصره  3/8/1373مصوب  قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور قانون  3و  2مواد  1

  :به ترتیب 21/2/1383مصوب  نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

ارزشیابی سطح کمی و  ریزي، ایجاد هماهنگیهاي اجرایی هدایت، نظارت و گذاري، برنامه به منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاست -  2ماده  

شود، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش  می ن شوراي عالی بیمه خدمات درمانی کشور که بعد از این شوراي عالی نامیدهکیفی بیمه خدمات درمانی در چهارچوب این قانو

  .گردد پزشکی تشکیل می

  :ترکیب شوراي عالی به شرح زیر خواهد بود -  3ماده  

،  .رییس سازمان برنامه و بودجه - 4،  .وزیر امور اقتصادي و دارایی - 3، .تماعیوزیر کار و امور اج - 2، )رییس شوراي عالی (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -  1

مدیر عامل سازمان بیمه  -  8،  .مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی - 7،  .ریس کل سازمان نظام پزشکی -  6،  .دبیر کل سازمان امور اداري و استخدامی کشور -  5

معاون امور درمان وزارت بهداشت، درمان  - 11،  )ره (سرپرست کمیته امداد امام خمینی  - 10،  .ن خدمات درمانی نیروهاي مسلحمدیر عامل سازما - 9،  .خدمات درمانی

که در ) فراز هر کدام یک ن (دو نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی از کمیسیونهاي برنامه و بودجه و بهداري و بهزیستی  - 12،  ).بدون حق رأي (و آموزش پزشکی 

  .به انتخاب مجلس تعیین خواهند شد، به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالی شرکت خواهند کرد هر دوره مجلس

  .باشد آن می دبیرخانه شوراي عالی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و معاون امور درمان دبیر شوراي عالی و مسئول ابالغ مصوبات - تبصره  

کلیه مسؤولیتها و اختیارات مربوط به دستگاههاي اجرایی دولتی  21/2/1383مصوب  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی  17اده م 2تبصره   

ر رفاه و تأمین اجتماعی وزراء مربوطه یا باالترین مقام مسؤول آنها سلب و به وزی اي، حمایتی و امدادي نظام، از هاي بیمه عمومی، صندوقها و نهادهاي فعال در حوزه و

موصوف و کمیسیونهاي فرعی و اصلی دولت، شوراهاي عالی فرابخشی و  این امر شامل عضویت و یا ریاست شوراها، مجامع و هیأتهاي امناء نهادهاي. گردد می تفویض

  .باشد المللی مرتبط نیز می بین  مجامع
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 4تبصره  

ها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباري، امکانات، ساختمان و تجهیزات  دارایی

به سازمان بیمه سالمت  صندوق تأمین اجتماعی با تشخیص معاونت استثناء به هاي درمان  مربوط به بخش بیمه

اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز براساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به .گردد ایران منتقل می

1.گردد بینی می عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی درقالب بودجه سنواتی پیش

 5تبصره  

آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده براي 

هاي تجاري و سازمان بیمه سالمت  شد توسط شرکت بیمه درمانی که در بسته بیمه پایه سالمت اعالم خواهد

.ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است

یلی فهرست خدماتی است منظور از بیمه تکم.شده است  عهده افراد بیمه پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی بر

.2که در تعهد بیمه پایه سالمت نیست

شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بیمه پایه سالمت را  به دولت اجازه داده می-ج

.تدریج اجراء نماید صورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه به براي عموم افراد کشور به

:رست خانوار خواهد بودپخانوار به شرح زیر، سهمی از درآمد سرحق بیمه پایه سالمت -د

خانوارهاي روستائیان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهاي حمایتی و مؤسسات خیریه معادل  -1

 حداقل حقوق و دستمزد مشموالن قانون کار در سالهاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد%) 5( پنج درصد

بیمه   حق%) 100( صد صددر قوق و دستمزد مشموالن قانون کار در سالهاي چهارم و پنجم برنامهحداقل ح%) 6(

.شود اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تأمین می

حقوق و مزایاي مستمر  %) 5( درصد  پنج  کشوري و لشکري شاغل و بازنشسته معادل خانوارهاي کارکنان -2

حقوق و مزایاي مستمر در سالهاي چهارم و پنجم برنامه %) 6( درصد  مه و ششدر سالهاي اول، دوم و سوم برنا

بیمه   بخشی از حق .این بند تجاوز نکند) 1( که حداکثر آن از دو برابر حق بیمه مشمولین جزء مشروط بر این

.شد مشمولین این جزء از بودجه عمومی دولت تأمین خواهد

1تأمین اجتماعی مشمولین تأمین اجتماعی مطابق قانون -3

                                                                                                                                      
  .رماییدو زیر نویس آن مراجعه ف همین قانون 34بند ب ماده به  )1

  و توضیحات مندرج در ذیل ماده مذکور مراجعه فرمایید همین قانون 27ماده به  )2
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عالی بیمه سالمت و   سهم خانوارهاي سایر اقشار متناسب با گروههاي درآمدي به پیشنهاد شوراي -4

وزیران  هیئتتصویب 

تبصره  

مکلفند حق بیمه پایه سالمت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه  اجراییدستگاههاي 

  .حساب سازمان بیمه سالمت ایران واریز نمایندماه به  کسر و حداکثر ظرف مدت یک

عالی بیمه سالمت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگري ارزش نسبی   شوراي -هـ

کشور اعم از  دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در و تعیین تعرفه خدمات سالمت براي کلیه ارائه

رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی درجهت تقویت رفتارهاي دولتی و خصوصی با  دولتی و غیر

 مواد و) 1( ماده)8( اساس بند مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر

 هیئت پس از تأیید معاونت جهت تصویب به اقدام و مراتب را 2قانون بیمه همگانی خدمات درمانی)9(و ) 8(

.وزیران ارائه نماید

                                                                                                                                      
  :3/4/1354قانون تامین اجتماعی مصوب  29و  28مواد  )1

  :باشد منابع درآمد سازمان به شرح زیر می - 28ماده  

  ا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجدهبه میزان بیست و هشت درصد مزد ی 1354حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال  -1

  .درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد

  .درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان -2

  .هاي نقدي مقرر در این قانون وجوه حاصل از خسارات و جریمه -3

  .کمکها و هدایا -4

حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل  1355اول سال از  -1تبصره  

  .یابد بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می حق

  .کنددولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه ساالنه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت  -2تبصره  

  .سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شوراي عالی گزارش دهد -3تبصره  

 لف و بهاي ناشی از موارد مذکور در بندهاي ا این قانون حسب مورد براي هزینه 28نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده  - 29ماده  

  .یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت این قانون تخصیص می 3ماده  

  .باشد شود به عهده سازمان می شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی غرامت دستمزد ایام بیماري بیمه -تبصره  

 هب بعدي لحاقاتبا اعمال ا 3/8/1373موادي از قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ي  براي مالحظه) 2

.مراجعه فرمایید 749 صفحه بخش سوم،
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مالی جدید، نظارت بر مؤسسات  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است بدون تحمیل بار -و

اساس استانداردهاي اعتبار بخشی مصوب، به مؤسسات در بخش غیردولتی واگذار  دهنده خدمات سالمت را بر ارائه

شود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آزاد  گذار میبه نسبتی که نظارت به مؤسسات مذکور وا.نماید

مبادله شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت  نامه موافقتبخشی از منابع مالی آزاد شده مذکور در قالب .شود می

.است

بندي خدمات براساس سیاستهاي  رعایت نظام ارجاع و سطح سازمان بیمه سالمت ایران مکلف است با -ز

این  اجرایی نامه آیین.مصوب نسبت به خرید راهبردي خدمات سالمت از بخشهاي دولتی و غیردولتی اقدام نماید

سال توسط  بند مشتمل بر اصالح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سالمت ظرف یک

 هیئتونت تهیه و به تصویب هاي رفاه و تأمین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معا وزارتخانه

.رسد وزیران می

هاي دولت،  به منظور ارتقاء شاخصهاي سالمت و بهداشت در تولید و عرضه مواد غذایی و کاهش تصدي -ح

تواند با همکاري  سیاستگذار و ناظر عالی سالمت در کشور می عنوان بهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

ران حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بیمه اجباري تضمین کیفیت بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ای

اي که پس از تأیید  نامه آیینتولید و عرضه مواد غذایی در اماکن مربوط را مبتنی بر آموزش و نظارت و بر اساس 

هزار نفر جمعیت اجراء  رسد تدوین و تا پایان برنامه در شهرهاي باالي یکصد وزیران می هیئت تصویب به معاونت 

.نماید

.نماید اي مواد غذایی حمایت می در این راستا دولت از توسعه فروشگاههاي زنجیره
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1حمایتی و توانمندسازي

 39ماده  

ویژه زنان سرپرست خانوار و معلوالن نیازمند با تأکید بر  توانمندسازي افراد و گروههاي نیازمند به منظور به 

حور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمکهاي مردمی اقدامات زیر هاي اجتماع م برنامه

:شود توسط دولت انجام می

اي و گروههاي  بندي خدمات حمایتی و توانمندسازي متناسب با شرایط بومی، منطقه طراحی نظام سطح-الف

اي الزم براي استقرار نظام مذکور در طول برنامههدف حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیته

خانوارهاي تحت پوشش دستگاههاي %)10( درصد  هاي توانمندسازي حداقل ساالنه ده اجراي برنامه-ب

حمایتی به استثناء سالمندان و معلولین ذهنی، توانمند شده و خروج آنان از پوشش حمایتهاي مستقیم

سرپرست و معلولین نیازمند در  زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی تأمین حق سرانه بیمه اجتماعی -ج

طول سالهاي اجراي برنامه

                                                                                                                                      
  :21/2/1383مصوب  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی 4ماده   )1

  :باشد اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی به شرح زیر می

هاي مختلف دولت در راستاي پیشگیري  گی بخشهماهن -ب ، .ها و منابع حمایتی سازماندهی و هدفمند کردن یارانه -الف  

حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهاي  -د  ، ).مطلق و نسبی (مشارکت در تعیین خط فقر  - ج ، .اجتماعی هاي از آسیب

مین تأ -هـ  ،  .سرپرستی، در راه ماندگی و پیري سوء آنها خصوصاً در زمینه بیکاري، بی اقتصادي، اجتماعی و پیامدهاي

اولویت افرادي که به دالیل جسمی و روانی قادر به کار  هائی که درآمد کافی ندارند با حداقل زندگی براي همه افراد و خانواده

تحت پوشش قرار دادن  -ز  ،  .شکل وام و براي مدت محدود پرداخت مقرري به افراد جویاي کار به -و  ،  .نیستند

هاي شغلی  سازي امکانات، آموزش بازتوانی و ایجاد مهارت فراهم -ح ،  .رپرستسرپرست و زنان خودس هاي بی خانواده

تأمین خدمات پیشگیري از  -ي ،  .خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند حمایت از مادران به -ط ،  .نیازمند  خانوارهاي

دادن آنها در سه سطح پیشگیري،  در گروههاي هدف و تحت پوشش قرار هاي اجتماعی ها و آسیب بروز یا تشدید معلولیت

اقتصادي معلولین  فراهم آوردن امکانات الزم به منظور بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی و - ك ،  .توانبخشی درمان و

افراد محروم از فرصتهاي برابر اجتماعی و آسیب  براي ادامه زندگی و تالش براي تأمین استقالل و خودکفائی معلوالن،

ادامه  -م ،  .معلوالن هاي آماده سازي محیط اجتماعی و فضاي فیزیکی متناسب با ویژگیها و توانائی -ل ،  .یدیدگان اجتماع

  .روند حمایت از نیازمندان روستائی و عشایر
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هاي صدور پروانه ساختمانی،  معافیت افراد تحت پوشش سازمانها و نهادهاي حمایتی از پرداخت هزینه -د

مسکونی اختصاص یافته به هاي انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز براي کلیه واحدهاي  عوارض شهرداري و هزینه

بار  آنها فقط براي یک

 40ماده  

ارتقاء ظرفیتهاي انسانی و زیرساختهاي  منظور به جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران مکلف است 

:مرتبط انجام دهد اجراییالزم براي بهبود وضعیت ایمنی در کشور اقدامات زیر را با همکاري دستگاههاي 

و آمادگی شبکه امداد و نجات کشور از طریق نیازسنجی، تهیه، تأمین و نگهداري اقالم  تقویت، توسعه -الف

دیدگان، تجهیزات ارتباطی و مخابراتی و تجهیزات امداد و نجات اعم از زمینی، هوایی،  امدادي مورد نیاز آسیب

صالح کشور شده توسط مراجع ذي دریایی به میزان استانداردهاي تعیین

سترش آموزشهاي همگانی و عمومی امداد و نجات در سراسر کشورافزایش و گ - ب

سرمایه اجتماعی، جوانان و خانواده

 41ماده

کنند،  ربط که از بودجه عمومی دولت استفاده می و مؤسسات عمومی غیردولتی ذي اجراییدستگاههاي  -الف

برنامه  «ان مصوب دولت ضمن ایجادبر اساس منشور تربیتی نسل جوان و سند ملی توسعه و ساماندهی امور جوان

ذیل بودجه سنواتی خود از طریق ستادملی و استانی ساماندهی امور جوانان اقدامات الزم »ساماندهی امور جوانان

.شدن این اسناد در طول سالهاي برنامه به عمل آورند اجراییرا جهت 

کنند، با  جه عمومی دولت استفاده میربط که از بود و مؤسسات عمومی غیردولتی ذي اجراییدستگاههاي  - ب

نمودن  اجراییهاي مصوب شوراي عالی جوانان را درخصوص  همکاري سازمان ملی جوانان میزان تحقق شاخص

.مورد سنجش و پایش قرار دهند »جوانان امور  ساماندهی  برنامه«
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را  1ریت خدمات کشوريقانون مدی)5( موضوع ماده اجراییدولت الیحه ساماندهی تکالیف دستگاههاي  -ج

سازي وظایف آنها در مواجهه با مسائل و چالشهاي فراروي جوانان تهیه و در سال اول  با هدف بازنگري و شفاف

.برنامه جهت تصویب به مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید

تبصره  

جوانان و معاونت توسط سازمان ملی )ج( ملی و الیحه موضوع بند این ماده، منشور، سند اجرایی نامه آیین

.رسد وزیران می هیئت درسال اول برنامه تهیه و به تصویب 

 42ماده  

اي نیست، تحت پوشش  گونه بیمه هایی را که سرپرست آنها تحت پوشش هیچ دولت مجاز است خانواده

.مقررات عام تأمین اجتماعی قرار دهد

 43ماده  

ایرانی و با تأکید بر تسهیل -اسالمی  سب با فرهنگبه منظور ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متنا

اجتماعی  - اي روان شناختی ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تأسیس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره

.وزیران است هیئتمصوب  نامه آییننیازمند اخذ مجوز براساس 

ایثارگران

 44ماده  

رویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت دولت به منظور استمرار، توسعه و ت

عرضه منابع مالی، فرصتها، امکانات و تسهیالت و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و 

:دهد همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدامات زیر را انجام می

                                                                                                                                      
.مراجعه فرمایید480 صفحهبخش سوم، هب 8/7/1386 مصوب قانون مدیریت خدمات کشوري 5اده مي  براي مالحظه )1
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  هداء از کلیه امتیازات و مزایاي مقرر در قوانین و مقررات مختلف براي شخص جانباز پنجاهفرزندان ش -الف

امتیازات .کاري برخوردارند  پرستاري و کاهش ساعت و باالتر نیز به استثناء تسهیالت خودرو و حق%)50( درصد

.شود ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی

هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه %)100( درصد تأمین صد - ب

ایثارگران  شهید و امور تکفل آنان بر عهده بنیاد  شاغل و افراد تحت مربوطه و هزینه درمانی ایثارگران غیر اجرایی

.است

 نامه موافقتهارچوب اعتبارات فرهنگی خود را در چ%)20( درصد  موظفند بیست اجراییکلیه دستگاههاي  -ج

  .مبادله شده با معاونت، صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایند

 هاي شهداء و ایثارگران، بنیاد شهید و هاي مهندسی ساخت مسکن براي خانواده به منظور کاهش هزینه -د

هاي  هزینه %)100( درصد ، صد1است با رعایت قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان امور ایثارگران مجاز

مربع تأمین نموده و هزینه آن را در بودجه سنواتی  متر خدمات مربوطه را براي یکبار و حداکثر براي یکصد

.بینی نماید پیش

سال   و باالتر، آزادگان با حداقل پنج%)50( درصد  بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه -هـ

ص اعزام به خارج مشروط به شرایط علمی موضوع قانون اعزام دانشجو به اسارت و فرزندان شهداء و درخصو

.شود اعطاء می 2خارج از کشور

نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان %)25( درصد  پنج و  موظفند حداقل بیست اجراییدستگاههاي  -و

سال سابقه اسارت دارند   که حداقل پنجو باالتر و فرزندان آزادگانی %) 50( شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد

سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام   بدون الزام به رعایت شرط

سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص %)5( درصد  پنج.نمایند

.الرعایه است که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی الزمدر مواردي .یابد می

                                                                                                                                      
توانید به  ي آن می باشد که براي مالحظه می 22/12/1374ظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب قانون نمنظور، ) 1

.مراجعه فرمایید 699بخش سوم، صفحه 

 749به بخش سوم، صفحه  25/1/1364قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب  7 مادهي  براي مالحظه ) 2

.مراجعه فرمایید
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هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت،  دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه -ز

علمی مورد نیاز خود را از بین جامعۀ  هیئتاعضاي %)10(درصد  پزشکی، مکلفند حداقل ده  درمان وآموزش

 %)25( درصد   پنج و  جبهه، جانبازان باالي بیست ماه حضور داوطلبانه در مندگان با بیش از ششایثارگران شامل رز

، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با )%50( درصد  سال اسارت، فرزندان جانبازان باالي پنجاه  آزادگان باالي سه

هاي علوم، تحقیقات و فناوري و  رتخانهسال اسارت که داراي مدرك دکتراي تخصصی مورد تأیید وزا  بیش از سه

باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می

علمی رسمی  هیئتصورت عضو  علمی تأمین و از ابتداء آنان را به هیئتدستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر 

مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت  اجراییوزشی، پژوهشی و قطعی با احتساب سوابق آم

اجراي این حکم به طور مستقیم برعهده وزراء و رؤساي  مسئولیت.شرط سنی و آزمون استخدام نمایند

م و امتیازات احکا.باشند مقامات یاد شده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم می.دستگاههاي مذکور است

.شود علمی فعلی داراي شرایط فوق نیز می هیئتاین بند شامل اعضاء 

دولت مکلف است به منظور حفظ کرامت و منزلت ایثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمین معیشت و  -ح

.اي آنان در قالب بودجه سنواتی اقدام نماید پوشش بیمه

تمري بسیجیان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از دولت نسبت به ساماندهی و برقراري مس -ط

.سازندگی اقدام نماید اسالمی و جهاد  انقالب  پاسداران، کمیته  بسیجیان تحت فرماندهی سپاه

 مسلح با همکاري وزارت دفاع و  رسانی به رزمندگان توسط ستادکل نیروهاي  سند راهبردي خدمات -ي

.رسد وزیران می هیئتایثارگران و معاونت تهیه و به تصویب  امور شهید و دمسلح، بنیا  پشتیبانی نیروهاي

اند  سال بازنشسته شده  شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی برابر آزادگانی که به دلیل استفاده از دو -ك

سال خدمت خود را تکمیل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به  توانند با بازگشت به خدمت، سی می

.بازنشستگی نائل آیند

و باالتر، %)50( وزارت مسکن و شهرسازي موظف است تا پایان برنامه، مسکن جانبازان پنجاه درصد-ل

اند و  سال سابقه حضور در جبهه داشته را که حداقل دو%)50( تا پنجاه درصد%)25( جانبازان بیست و پنج درصد

و باالتر فاقد مسکن را درصورتی که قبالً از %) 70(فتاد درصد همچنین آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان ه

.اند تأمین نماید زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده

جانبازانی که صورت سانحه و مدارك بالینی ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازي آنان مورد تأیید  -م

.گیرند شهید قرار می شان تحت پوشش بنیاد باشد متناسب با میزان جانبازي می
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 45ماده  

اي ناشی از  سال سنوات بیمه  التفاوت براي پانزده بار از پرداخت مابه  ایثارگران و فرزندان شهداء براي یک

اي از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر  انتقال سوابق بیمه

الیه از دولت منظور و توسط دولت  عنوان مطالبه صندوق منتقل  این مبلغ به.دستگاه استخدامی است، معافند

  .شود پرداخت و تسویه می





  

  

  چهارمفصل 

نظام اداري و مدیریت
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فناوري اطالعات

 46ماده  

وري  بهره  بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوري اطالعات، سواد اطالعاتی و افزایش منظور به 

:شود زیر انجام می  فرهنگی اقدامات و  ي، اجتماعیهاي اقتصاد درحوزه

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطالعات و مراکز  -الف

اقدام و با استفاده از  1داده داخلی امن و پایدار با پهناي باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب

ظرفیت بخشهاي عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه توان و 

و واحدهاي تابعه و وابسته  اجراییسطح خدمات را به صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم کلیه دستگاههاي 

به شبکه ملی اطالعات و اینترنت کارها بتوانند  و  خانوارها و کلیه کسب%)60( و تا پایان برنامه، شصت درصد

الکترونیک  الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت  میزان پهناي باند اینترنت بین. متصل شوند

اي طراحی شود که سرانه پهناي باند و سایر شاخصهاي ارتباطات و فناوري اطالعات در پایان برنامه  گونه هباید ب

حمایت از بخشهاي عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوري .یردگ رتبه دوم منطقه قرار در

اي ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید  گونه افزار و امنیت باید به اطالعات کشور به ویژه بخش نرم

.برسد%)2( درصد ناخالص داخلی درسال آخر برنامه به دو

 هاي ارتباطات و از صنعت فناوري اطالعات توسط وزارتخانهاین بند مشتمل بر حمایت  اجرایی نامه آیین

وزیران  هیئتماه اول برنامه تهیه و به تصویب  اطالعات، صنایع و معادن و بازرگانی و معاونت ظرف شش  فناوري

.رسد می

مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملی اطالعات و توسعه و تکمیل پایگاههاي  اجراییکلیه دستگاههاي  - ب

اطالعات  2دوم برنامه براساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوري تی خود حداکثر تا پایان سالاطالعا

 روزرسانی نمایند و بر  خود را در مراکز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهاي الزم نگهداري و به

                                                                                                                                      
.رسد زائد به نظر می "مناسب"کلمه  "...ین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام با رعایت مواز"در عبارت  )1

مراجعه  480به بخش سوم، صفحه  8/7/1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  فصل پنجمي  براي مالحظه )2

  .فرمایید
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باطات و فناوري اطالعات و وزارت اطالعات اول برنامه توسط وزارت ارت  که در شش ماهه اجرایی نامه  آییناساس 

گذاري رایگان اطالعات به  وزیران خواهد رسید نسبت به تبادل و به اشتراك هیئتو معاونت، تهیه و به تصویب 

حفظ  هاي اطالعاتی و کاهش تولید و نگهداري اطالعات تکراري دراین شبکه با تأمین و منظور ایجاد سامانه

.نگهداري اطالعات اقدام نمایندامنیت تولید، پردازش و 

  .قوه قضائیه از شمول این بند مستثنی است

  :مکلفند اجراییکلیه دستگاههاي -ج

تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعالمات بین دستگاهی و  -1

.اقدام نمایندواحدهاي تابعه آنها با استفاده از شبکه ملی اطالعات و رعایت امنیت 

ملی اطالعات عرضه   تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه -2

سپاري را به دفاتر  نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداري خود و قابل واگذاري یا برون

لتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخشهاي غیردو

کنند باید به  سایر دفاتر دایر فعلی دستگاههاي مذکور که این نوع خدمات را ارائه می.شود، واگذار کنند می

.تغییر یابند 1دفاتر پیشخوان دولت

تشکیل محدوده فعالیت و نهادهاي مشمول و نیز ضوابط مربوط به دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص 

.کند دهنده و متصدیان آنها را قانون مشخص می

                                                                                                                                      
  :7/7/1389قانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیر دولتی مصوب  )1

کلیه دستگاههاي اجرائی، نهادهاي انقالبی، موسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی موظفند کلیه خدمات  -ه ماده واحد

باجه اي و الکترونیکی قابل ارائه در خارج از محیط اداري خود را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش غیر 

  .دولتی ایجاد و مدیریت می شوند واگذار نمایند

  .د دفاتر و واحدهاي کاري جدید براي این خدمات ممنوع استایجا - 1تبصره 

کلیه دفاتر دائر فعلی باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند و دفاتر جدید در قالب این ماده واحده تاسیس می  - 2تبصره 

  .گردند

به تصویب هیات وزیران آئین نامۀ اجرائی این قانون ظرف دو ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت کشور  -3تبصره 

  .رسد می
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اي تهیه نماید که ارائه  گونه دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک را به -3

.خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد

ربط همراه با تکمیل و اصالح  لف است با همکاري دستگاههاي ذيمک)سازمان ثبت احوال(وزارت کشور  -د

پایگاه اطالعات هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیرتولد، ازدواج، طالق، فوت و تغییرات مشخصات 

ت کار و سایر کاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به تأمین و صدور)امضاء الکترونیکی(هویتی و صدورگواهی 

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه .هوشمند ملی چندمنظوره براي آحاد مردم اقدام نماید

این بند شامل زمانبندي، مصادیق، موارد  اجرایی نامه آیین.خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند

هاي ارتباطات  ستفاده از آن توسط وزارتخانهشمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه أخذ هزینه صدورکارت و نحوه ا

.رسد وزیران می  هیئتو فناوري اطالعات و کشور با هماهنگی معاونت تهیه و به تصویب 

در سطوح ملی تا محلی و تدوین )NSDI(هاي مکانی  معاونت نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده  -هـ

.یان سال سوم برنامه اقدام نمایدمعیارها و ضوابط تولید و انتشار آنها حداکثر تا پا

تبصره  

اساس دستورالعملی که توسط معاونت،  اي مکانی خود را تولید و بر کلیه دستگاهها مکلفند اطالعات پایه

.هاي مکانی قرار دهند تدوین و ابالغ می شود، بر روي زیرساخت ملی داده

  :سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است -و

ربط تا پایان برنامه  برداري کشور و همکاري سایر دستگاههاي ذي هماهنگی سازمان نقشه با همکاري و -1

.اقدام نماید)کاداستر( نسبت به ایجاد پایگاه اطالعات حقوقی امالك و تکمیل طرح حدنگاري

ل در راستاي توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و امالك، نسبت به الکترونیکی نمودن کلیه مراح -2

.رسمی و امالك تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید انتقاالت، ثبت اسناد نقل و

اساس الگو و استانداردهاي  نسبت به تکمیل پایگاه داده اطالعات شرکتها و مؤسسات ثبت شده و بر -3

نیز شناسه ملی آنها و  مدیره و شماره کد  هیئتشده توسط معاونت با ذکر مشخصات سهامداران، اعضاء  اعالم

.یکتا و با قابلیت جستجو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید

مالیاتی مکلفند نسبت به  سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و وزارت بازرگانی با همکاري سازمان امور -ز

کلیه دستگاههاي .دگسترش سامانه الکترونیکی امن معامالت امالك و مستغالت در سطح کشور اقدام نماین

.باشند ربط موظف به همکاري براي اجراي کامل این سامانه می ذي اجرایی
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ساختهاي الزم به منظور توسعه شبکه علمی  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات نسبت به ایجاد زیر -ح

بکه مزبور، دانشگاهها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوري موظفند ضمن اتصال به ش.کشور اقدام نماید

افزاري خود را با حفظ مالکیت معنوي با رعایت استانداردهاي الزم  محتواي علمی و امکانات نرم افزاري و سخت

.بر روي این شبکه قرار دهند

تبصره  

هاي علمیه و بخشهاي غیردولتی اعم از تعاونی و خصوصی در صورت تمایل به استفاده از شبکه علمی  حوزه

.باشند مفاد این بند میکشور موظف به رعایت 

شود با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات،  به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده می -ط

هاي صادره اخذ و به حساب  عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه  مبالغی به

وجوه مورد نیاز جهت توسعه زیرساختهاي ارتباطی و فناوري .یز نمایدکل کشور وار داري درآمد عمومی نزد خزانه

.گردد یافته در قالب بودجه سنواتی تأمین می اطالعات مناطق کمتر توسعه

.جریمه موضوع این بند و میزان آن در صورتی قابل وصول است که در ضمن عقد شرط شده باشد

پرداختی از حسابهاي دولتی را به نحوي ساماندهی نماید که شود مبالغ واریزي و  به دولت اجازه داده می - ي

اي قابل رهگیري  رایانه - با اولویت استفاده از کارتهاي الکترونیکی و یا سایر دستگاهها و ابزار واسط الکترونیکی

.باشد

 1تبصره  

.در اجراي احکام موضوع این ماده استفاده از منابع موجود داراي قابلیت، اولویت دارد

2بصره ت  

ها و مراکز  اي مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچها و مسیریاب کشور، شبکه )IP( شبکه ملی اطالعات

که درخواستهاي دسترسی داخلی و أخذ اطالعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداري  اي است به صورتی داده

هاي اینترانت و خصوصی و امن  ن ایجاد شبکهوجه ازطریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکا هیچ شوند به می

  .داخلی در آن فراهم شود

 3تبصره  

اي و  تواند جهت ارزیابی شاخصها و وضعیت در ابعاد ملی، منطقه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات می

کلیه .دالمللی نظام پایش شاخصهاي فناوري اطالعات و ارتباطات را تا پایان سال دوم برنامه تدوین نمای بین
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و مؤسسات غیردولتی موظف به ارائه اطالعات و آمار مورد نیاز و مرتبط، به این وزارتخانه  اجراییدستگاههاي 

.هستند

.رسد اسالمی می  شوراي  ساله توسط این وزارتخانه به اطالع مجلس گزارش میزان تحقق اهداف این ماده هر

 47ماده  

هاي نوین در راستاي تأمین نیازهاي  دستیابی به علوم و فناوري نظر به اهمیت روزافزون توسعه بخش فضا و

:آورد عمل بهتواند اقدامات زیر را  کشور به کاربرد و خدمات فضایی، دولت می

بسترسازي و انجام حمایتهاي الزم به منظور ایجاد و توسعه زیرساختها و صنایع مرتبط با طراحی،  -الف

بر و ایستگاههاي زمینی هاي فضایی ماهواره، ماهواره ي از سامانهبردار ساخت، آزمایش، پرتاب و بهره

بینی تمهیدات الزم براي  حفظ و نگهداري از موقعیتهاي مداري متعلق به جمهوري اسالمی ایران و پیش - ب

اي ملی در راستاي حفظ نقاط یاد شده هاي ماهواره ایجاد زیرساختها و اجراي پروژه

 48ماده  

لت الکترونیک، تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک و اصالت بخشیدن به اسناد به منظور توسعه دو

:شود الکترونیک و کاهش اسناد کاغذي اقدامهاي زیر انجام می

گواهی الکترونیکی و کاربرد امضاء الکترونیکی به نحوي  وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراکز صدور -الف

هاي خدماتی و تجاري الکترونیکی بتوانند از این ابزار استفاده  سال سوم برنامه سامانهنماید که تا پایان  اقدام می

.نمایند

.سند الکترونیکی در حکم سند کاغذي است مشروط بر آنکه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد - ب

، اخطار و ابالغ، هر مورد که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطاء مجوز در -ج

مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و 

.نماید کفایت می

 49ماده  

:شود توسعه و تقویت نظام بانکداري اقدامات زیر انجام می منظور به 
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و تبدیل کلیه حسابها اعم از  )Core Banking( بانکداري متمرکز )سیستم( استقرار کامل سامانه -الف

سپرده اشخاص و تسهیالت به حسابهاي متمرکز توسط بانکها با رعایت استانداردها و دستورالعملهاي بانک 

مرکزي

برداري مرکز صدورگواهی الکترونیک براي شبکه بانکی با همکاري مرکز صدور گواهی  ایجاد و بهره - ب

ک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به منظور افزایش امنیت تبادل اطالعات الکترونیکی کشور توسط بان

الکترونیکی

تبصره  

.کلیه بانکها امکان استفاده از امضاء الکترونیکی را در تعامالت بانکی خود تسهیل نمایند

نظام اداري

 50ماده  

ول و غیرمشمول وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش ساالنه ضریب حقوق کارکنان مشم هیئت -الف

مانع افزایش  1به نحوي که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور(قانون مدیریت خدمات کشوري 

هاي موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله  العاده و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق)نباشد

 و تعیین عیدي و پاداش شش%)50( ا پنجاه درصدمورد فرزندان شهدا حداکثر ت العاده ایثارگري در تسري فوق

اند و تعیین موارد و سقف  ماهه فقط براي کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده

.گردد قانون مدیریت خدمات کشوري، تعیین می)125( مستقیم با رعایت ماده کمکهاي رفاهی مستقیم و غیر

اي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در وزیران، شور هیئتمصوبات 

.هاي سنواتی است بودجه

استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع براي افزایش حقوق و مزایاي کارکنان در مرحله تطبیق  - ب

غل مذکور و تصویب آن مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی قوه مجریه با جداول مربوط، موکول به تعیین مشا

.در شوراي توسعه مدیریت خواهد بود

                                                                                                                                      
به  8/7/1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  110و  109و مواد  125فصل دهم، ماده ي  براي مالحظه) 1

.مراجعه فرمایید 480بخش سوم، صفحه 
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و  109(رفع نابرابري و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد  منظور به  -ج

وزیران  هیئتقانون مدیریت خدمات کشور بر اساس ضریب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصویب ) 110

.مجاز است

از است برنامه جامع بیمه بیکاري کارکنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاههاي دولت مج -د

شدگان از  و دارنده ردیف و منابع حاصل از مشارکت بیمه اجراییرا تصویب و با استفاده از منابع دستگاه  اجرایی

.سال دوم برنامه اجراء نماید

یا ساعتی براي اجراي وظایف پستهاي سازمانی )مشخص(ر معین کارگیري افراد در قالب قرارداد کا به -هـ

.تمدید قراردادهاي قبلی بالمانع است.فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوري مجاز است

در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم  اجراییانتقال کارکنان رسمی یا ثابت، مازاد دستگاههاي  -و

.ربط، انتقال به سایر شهرستانها باید با موافقت مستخدم صورت گیرد يبا توافق دستگاههاي ذ

هاي  العاده در محاسبه فوق 1قانون مدیریت خدمات کشوري)78( تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده -ز

.شود قانون مذکور لحاظ نمی)68( ماده)9( موضوع بند

مورد  خدمات کشوري ممنوع است مگر درهرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت  -ح

قانون مدیریت )5( و قسمت اخیر ماده)4( هاي مشمول ماده العاده خاص شرکتهاي دولتی و بانکها و بیمه فوق

خدمات کشوري که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایۀ 

.شود ستگاه متقاضی، اقدام میانسانی رئیس جمهور و باالترین مقام د

 51ماده  

مشمول قانون مدیریت خدمات  اجراییکارگیري نیروي انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاههاي  هرگونه به

.کشوري ممنوع است

 1تبصره  

)ب( تعداد مجوزهاي استخدامی براي هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند

انون مدیریت خدمات کشوري به پیشنهاد مشترك معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ق )24( ماده

                                                                                                                                      
ن انوق 24ب و ج ماده  هاي، بند5و قسمت اخیر ماده  4؛ ماده 68ماده  9، بند 78تبصره ماده ي  براي مالحظه )1

.مراجعه فرمایید 480به بخش سوم، صفحه  8/7/1386مدیریت خدمات کشوري مصوب 
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معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی .رسد جمهور و معاونت به تصویب شوراي توسعه مدیریت می رئیس

ري جمهور، رئیس شوراي مذکور و معاونت به عنوان عضو شوراهاي موضوع قانون مدیریت خدمات کشو رئیس

.گردند تعیین می

 2تبصره  

 قانون مدیریت خدمات کشوري، مشاغل حاکمیتی، مناطق کمتر توسعه یافته و همچنین بند) 24(ماده )ج( بند

قانون تعیین این قانون است و اجراي )20( ماده)ب( قانون برنامه پنجم که مشمول حکم بند)16( ماده)ج(

موزشیاران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب التدریسی و آ تکلیف استخدامی معلمین حق

.از مفاد این ماده مستثنی است 1هاي بعدي آن اصالحیهو 15/7/1388

 52ماده  

در طول برنامه هر ساله در بودجه  2مقانون مالیاتهاي مستقی) 85(و ) 84( سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد

مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت «جاي عبارت  قانون مذکور به) 85( همچنین در ماده .شود سنواتی تعیین می

و ) 2(و ) 1( ها و مؤسسات و سایر دستگاههاي دولتی موضوع مواد وزارتخانه«عبارت » 12/6/1370مصوب 

قانون ) 5( موضوع ماده اجراییو نیز سایر دستگاههاي  3قانون مدیریت خدمات کشوري) 5( قسمت اخیر ماده

در صورت اجراي فصل دهم قانون مدیریت  4قانون محاسبات عمومی کشور) 5( مات کشوري و مادهمدیریت خد

علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش  هیئتخدمات کشوري و اصالحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي 

.شود جایگزین می» عالی و تحقیقاتی

                                                                                                                                      
التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزي در وزارت  قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقي  براي مالحظه) 1

.یدمراجعه فرمای 540به بخش سوم، صفحه  هاي بعدي آن و اصالحیه15/7/1388آموزش و پرورش مصوب 

بــه بخــش ســوم، صــفحه  27/11/1380قــانون مالیاتهــاي مســتقیم اصــالحی  85و  84مــواد  ي بــراي مالحظــه )2

.مراجعه فرمایید 432

مراجعه  480به بخش سوم، صفحه  8/7/1386 مصوب قانون مدیریت خدمات کشوري 5ماده  ي براي مالحظه )3

  .فرمایید

مراجعه  374، صفحه سوم به بخش 1/6/1366مصوب  کشورقانون محاسبات عمومی  5ماده  ي براي مالحظه )4

  .فرمایید
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 53ماده  

هاي دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم  در وزارتخانهنحوي  دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به

.ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد برنامه تعداد وزارتخانه

.رسد مجلس شوراي اسالمی می تصویب به هاي جدید با پیشنهاد دولت  وظایف و اختیارات وزارتخانه

 54ماده  

:کاري در نظام آماري کشور ندهی و رفع موازيسازي، ساما یکپارچه منظور به 

.مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعالم و انتشار آمارهاي رسمی کشور است -الف

نسبت به تهیه برنامه ملی  اجراییمرکز آمار ایران حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاري دستگاههاي  - ب

استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهاي رسمی، استقرار نظام  آماري کشور مبتنی بر فناوریهاي نوین با رعایت

این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار .آمارهاي ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطالعات آماري کشور اقدام نماید

.االجراء است الزم اجراییایران و تصویب شوراي عالی آمار براي دستگاههاي 

شود در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و  اجازه داده می اجرایی به دستگاههاي -ج

.عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند استانداردهاي مورد تأیید شوراي

آمار رئیس مرکز (ربط آن  نظارت بر حسن اجراي این ماده برعهده معاونت و درصورت تفویض با معاون ذي

.است)ایران

 55ماده  

 منظور ایجاد یکنواختی در امر تولید نقشه و اطالعات مکانی در کشور، راهبري، هماهنگی و اقدامات مورد به 

هاي  برداري و اطالعات مکانی، عکسبرداري هوایی، تهیه و تولید نقشه نیاز در زمینه کلیه فعالیتهاي مرتبط با نقشه

برداري کشور  ختلف و نظارت بر آن در بخش غیر نظامی، بر عهده سازمان نقشهپوششی و شهري در مقیاسهاي م

.گردد ها و استانداردهاي مربوطه توسط معاونت تهیه و ابالغ می دستورالعمل.است

 56ماده  

حذف تشکیالت موازي، تمرکز ساخت و ساز ساختمانهاي دولتی و عمومی قوه مجریه، ارتقاء کیفیت  منظور به 

ریزي، مطالعه،  ز و نیز لزوم رعایت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامهساخت و سا
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سازمان مجري ساختمانها، تأسیسات دولتی ( طراحی و اجراي ساختمانهاي مزبور را در وزارت مسکن و شهرسازي

سلح، سازمان انرژي اتمی و هاي آموزش و پرورش و اطالعات، نیروهاي م وزارتخانه.متمرکز نماید)و عمومی

.رسد، از شمول این حکم مستثنی است وزیران می هیئت تصویب به پیشنهاد معاونت  مواردي که به

معاونت توسعه و سرمایۀ انسانی موظف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصالح ساختار دستگاههایی 

.اقدام نماید پردازند، که به ساخت و ساز ساختمانهاي عمومی دولتی می

 57ماده  

صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامی  جذب نیروي انسانی به

به ترتیب با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موکول به آزمون 

.عمومی است

 1تبصره  

.باشند خود می ء مشمول قوانین و مقررات مربوط بهایثارگران و فرزندان شهدا

 2تبصره  

تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامی با 

.تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است

 3تبصره  

وزیران،  هیئتشوند و نیز در موارد خاص با تصویب  ام دو یا چند دستگاه تشکیل میدر دستگاههایی که از ادغ

.رعایت سقف تعداد معاونتهاي دستگاه، مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوري ضروري نیست

 58ماده  

 الزحمه تشویقی مدیریت براي کارآیی و تولید محصول اعم از کاال یا خدمات یا فعالیت بیش از ارقام حق

شده و کنترل محصول و نتیجه در قالب  اساس قیمت تمام نامه مربوط در واحدهایی که بر بینی شده در تفاهم پیش

مبناي تحلیل منابع و مصارف و کارآیی واحد مربوط ظرف ده سال  شود، بر نامه به مدیران مربوط واگذار می تفاهم

.گردد ستخدامی پرداخت میگذشته بدون رعایت محدودیتهاي مقرر در قوانین و مقررات ا
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 نامه موافقتتنها در قالب  1قانون مدیریت خدمات کشوري)5( ماده اجراییاجراي این حکم در دستگاههاي 

.متبادله با معاونت مجاز است

 59ماده  

باشند از هر جهت از جمله شرایط  آن دسته از کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می

.شوند سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصالحات آن میبازنشستگی و 

العاده اضافه کار آنان کسور  از فوق) 1/1/1388( کسانی که تا قبل از اجراي قانون مدیریت خدمات کشوري

بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده، در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه 

قانون مدیریت )124( بندي مشاغل کارگري در اجراي ماده دستگاههایی که در آنها طرح طبقه در.گردد می

.نمایند خدمات کشوري اجراء شده است، کارکنان مشمول قانون کار فقط از مزایاي قانون کار استفاده می

 60ماده  

جانبازان، آزادگان، رزمندگان و (هاي مربوط به ایثارگران  العاده تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق

و اجراي سایر احکام قانون مدیریت خدمات ) و باالتر%) 70(فرزندان شهید و فرزندان جانبازان هفتاد درصد 

اي صورت گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگري کاهش نداشته و امتیازات  گونه مورد آنان باید به در 2کشوري

.ر آزمونهاي استخدامی و شرط سنی و تحصیلی کماکان اجراء و اعمال گرددقانونی نظیر عدم نیاز به شرکت د

تبصره  

ت وزیران تعیین ئقانون مدیریت خدمات کشوري توسط هی) 68( ماده) 2( زده موضوع بند مناطق جنگ

  .شود می

 61ماده  

دولت مجاز .رددگ بار سهام ترجیحی اعطاء می  به کارگران و کارکنان واحدهاي مورد واگذاري، فقط براي یک

قانون محاسبات  )5( قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده) 5( مادهموضوع  اجراییاست به دستگاههاي 

                                                                                                                                      
  .مراجعه فرمایید480 به بخش سوم، صفحه 8/7/1386 مصوب قانون مدیریت خدمات کشوريي  براي مالحظه) 1

.  
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و صندوقهاي بازنشستگی و کارکنان خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنها سهم یا سایر اموال و  1عمومی

ها به  داراییاز طریق واگذاري سهام و بنگاهها و اموال و پرداخت مطالبات کارکنان دولت  .ها را واگذار نماید دارایی

قانون اجراي ) 6( ماده) 1( رعایت تبصرهمذکور با  اجراییها و دستگاههاي  صندوقهاي بازنشستگی و تعاونی

دستگاهها و صندوقهاي مذکور موظفند اموال و سهامی را که در .نیز مجاز است 2)44( سیاستهاي کلی اصل

نحوي واگذار نمایند که   نمایند به بخش خصوصی یا تعاونی برابر قوانین و مقررات به تملک می اجراي این حکم

.داري نباشد صورت بنگاه  گذاري آنها به در هیچ مورد فعالیت سرمایه

 62ماده  

 در کلیه مواردي که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به أخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعالم

) 5( قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده) 5( مادهموضوع  اجرایییا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههاي 

قانون محاسبات عمومی است، دستگاههاي مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون، نوع 

مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به أخذ 

کارگروهی متشکل از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس  سایر مقررات ناظر بر آن را رسماً به

، کار و امور اجتماعی و دادگستري و نیز سه داراییجمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزراء امور اقتصادي و 

ناظر  عنوان بهقانون اساسی و اقتصادي )90(بودجه، اصل نودم  مجلس از کمیسیونهاي برنامه و نفر از نمایندگان

صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیین شده، الزام اشخاص حقیقی و  در.اعالم نمایند

ل حسن ئوطرف وي مس حقوقی به أخذ مجوز ممنوع است و باالترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از

.باشند اجراي این حکم می

کارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویکرد 

تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاههاي مختلف و حذف مجوزهاي غیرضرور 

جاي  اي براي احراز مراعات آن مقررات به ت هر نوع فعالیت و بازرسی نوبهو اصالح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررا

                                                                                                                                      
  .مراجعه فرمایید 374ي  به بخش سوم، صفحه1366/ 1/6مصوب  قانون محاسبات عمومی 5ماده ي  براي مالحظه) 1

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ي  الحظهبراي م) 2

مراجعه  560ي  به بخش سوم، صفحه 8/11/1386قانون اساسی مصوب  44ایران و اجراي سیاستهاي کلی اصل 

  .فرمایید
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شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابالغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگري و تسهیل و اصالح و 

لیت ضروري در چهارچوب ضوابط قانونی براي هر نوع فعا جایگزینی روشها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهاي غیر

لغو یا اصالح  اجراییاین دستورالعمل جایگزین دستورالعملها و روشهاي .جمهور اقدام نماید  پس از تأیید رئیس

.االجراء است مذکور الزم اجراییشود و براي همه دستگاههاي  موجب این ماده محسوب می  شده به

اده با تصویب مجلس شوراي اسالمی تغییر یا اصالح احکام قوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این م

.است

 1تبصره  

کارگروه مذکور موظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و 

سازد به اطالع  بندي مربوط را در یک پایگاه اطالعاتی که به همین منظور طراحی و مستقر می لغو و احیاء و زمان

اعمال .شود یه اطالعات موضوع این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر میکل.عموم برساند

مقررات مربوط به انجام فعالیت یا ارائه خدمات موضوع این ماده خارج از موارد منتشره در کتاب سال و پایگاه 

مقرر در این ماده محکوم دیده به مجازات  رسانی مذکور ممنوع و مرتکب عالوه بر جبران خسارت زیان اطالع

.شود می

 2تبصره  

یاد شده از جمله  اجراییمفاد این حکم عالوه بر مجوزها شامل کلیه خدمات و فعالیتهاي دستگاههاي 

، ثبت احوال، تأمین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، مؤسسه )ثبت شرکتها(سازمانهاي ثبت اسناد و امالك 

داري تهران و کالن شهرها، نیروي انتظامی، گمرك، خدمات قوه قضائیه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شهر

هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن  و وزارتخانه

هد شود، نیز خوا و نیز مواردي که بر اساس قوانین در ازاء خدمات، وجوهی از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می

.بود

.اجراي مفاد این تبصره در نهادهاي وابسته به قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است

خصوص مقررات و مواردي که مستند به قوانین و تدابیر و دستورات و نظرات مقام معظم رهبري است و  در

.له است نوط به اذن معظمخصوص دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر ایشان است اجراي این حکم م همچنین در
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 3تبصره  

مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به أخذ مبالغی  اجراییدستگاههاي 

تخلف از اجراي این حکم و سایر احکام .باشند بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی

.است 1قانون مجازات اسالمی) 600( وع مادهاین ماده مشمول مجازات موض

63 ماده  

ریزي،  هاي بودجه ویژه در زمینه  به اجراییبه منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههاي 

بندي، رسیدگی انتظامی و تعرفه  ریزي حقوقی، اداري و استخدامی، نظام تشخیص صالحیت شامل رتبه برنامه

توسعه مدیریت و «و  »حقوقی«مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد معاونت و معاونتهاي  خدمات کارشناسی

  .رسد ت وزیران میئجمهور به تصویب هی  رئیس»سرمایه انسانی

64 ماده  

در مواردي که در اجراي قانون مدیریت خدمات کشوري وظایف تصدي دولت به بخش خصوصی یا تعاونی 

گونه موارد  در این.مقابل شهروندان نیست ولیت حاکمیتی دولت درئوظایف رافع مسشود، واگذاري  واگذار می

اند براساس  شده دولت شده دار وظیفه تصدیهاي واگذار تعاونی که عهده تنظیم رابطه دولت و بخشهاي خصوصی و

.رسد ت وزیران میئاي است که به تصویب هی نامه آیین

ه مورد نظر، ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوري و صورت عدم حصول نتیج دولت مکلف است در

شده را به سایر متقاضیان بخش خصوصی یا  موضوع این ماده وظایف یاد نامه آییناساس  مقررات مربوطه بر

هایی که  این صورت هزینه در.رسانی به مردم بدون انقطاع تدوام یابد اي که خدمت گونه تعاونی واگذار نماید به

و تعاونی متحمل شده است با تصویب شوراي اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه بخش خصوصی 

.سنواتی قابل تأمین است

هاي قابل قبول و خسارات  تواند براي محاسبه هزینه با رعایت قوانین می)معاونت(دبیرخانه شوراي اقتصاد 

مربوطه  اجراییجد صالحیت شاغل در دستگاههاي وارده به طرفین از کارشناسان رسمی دادگستري یا خبرگان وا

.االجراي شوراي اقتصاد است معاونت ملزم به ابالغ مصوبات الزم.استفاده نماید

                                                                                                                                      
  .مراجعه فرمایید751ي به بخش سوم، صفحه 2/3/1375مصوب  قانون مجازات اسالمی) 600(ماده ي  براي مالحظه) 1
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مشمول حکم این ماده  1)44( هاي موضوع قانون نحوه اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم واگذاري

.نیست

65 ماده  

:سازي دولت  کوچک نی وانسا  ساماندهی و کاهش نیروي منظور به 

این حکم و سایر .موارد خاص ممنوع است مورد مقامات و در شهرها جز در هرگونه انتقال به کالن -الف

 مورد کارکنان پیمانی و قراردادي مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاهها در

با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت  موارد خاص.قابل اجراء است)طول قرارداد در(

.شود توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستگاه متبوع تعیین می

به شوند  کارگیري افرادي که در اجراي قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می هرگونه به - ب

و باالتر در %)70( درصد گران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتادت علمی، ایثارئمقامات، اعضاء هی استثناء 

کند،  نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می  یا داراي ردیف یا هر دستگاهی که به اجراییدستگاههاي 

تگاههاي ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دس

قانون الحاق موادي به قانون )41( استثناء ماده  کلیۀ قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به.مذکور ممنوع است

قانون استخدام )91( و ماده 3قانون مدیریت خدمات کشوري)95( و ماده 2تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

.گردد لغو می 4کشوري

                                                                                                                                      
قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ي  براي مالحظه )1

  .مراجعه فرمایید 558  صفحه به بخش سوم، 8/11/1386قانون اساسی مصوب  44ایران و اجراي سیاستهاي کلی اصل 

 15/8/1384مصوب  قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)41(ماده  ي براي مالحظه) 2

  .مراجعه فرمایید 298ي  به بخش سوم، صفحه

مراجعه  521ي  به بخش سوم، صفحه 8/7/1386مصوب  قانون مدیریت خدمات کشوري)95(ماده ي  براي مالحظه )3

  .فرمایید

مراجعه  540ي  به بخش سوم، صفحه 28/12/1353اصالحی  انون استخدام کشوريق)91(ماده ي  براي مالحظه )4

  .فرمایید
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هاي قابل واگذاري اعم از رسمی، پیمانی، قراردادي، کار معین و  اه در تصديتعداد کل کارکنان هر دستگ -ج

.یابد میکاهش %)2( علمی ساالنه حداقل دو درصد  تئاستثناء اعضاء هی  مشخص، ساعتی و عناوین مشابه به

.شود ساله در قانون بودجه همان سال تعیین می  موارد استثناء همه

یش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومی هرگونه انتقال و مأموریت ب -د

 استثناء به قانون مدیریت خدمات کشوري )5( ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی موضوع ماده غیردولتی به وزارتخانه

.مقامات ممنوع است

66 ماده  

قانون محاسبات  )5( دهقانون مدیریت خدمات کشوري و ما) 5( دیون دولت به دستگاههاي موضوع ماده

دیون مربوط به سهم قانونی دولت از  استثناء به و صندوقها و اشخاص حقوقی دولتی و عمومی  1عمومی کشور

گردد و هرگونه تعهد جدید نیز فقط  حق بیمه از محل منابع ناشی از اجراي احکام این قانون محاسبه و تهاتر می

.باشد قابل اجراء میدر قالب و در حدود بودجه سنواتی کل کشور 

دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه صندوقها پس از محاسبه بخشی که از باقیمانده منابع اجراي 

ولیت قانونی مدیران در رعایت مصلحت صندوق و سود ئاین قانون و بودجه سنوات قبل کشور با رعایت مس

.ینی در قوانین بودجه سنواتی قابل پرداخت و تأمین استب شود، از طریق پیش ها تهاتر می گذاري متعارف سرمایه

67 ماده  

موجب قوانین بودجه سنواتی مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی   کلیه دستگاههاي قوه مجریه که به

باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار که در مرکز توسط معاونت و در  شده می محل اعتبارات قوانین یاد از

شود، نسبت به أخذ شماره  ا توسط کمیته تخصیص اعتبارات استان طبق ضوابط ابالغی معاونت انجام میاستانه

ت مدیره و بازرس ئالشرکه و اعضاء هی ملی اشخاص حقیقی گیرنده کمک و یا سهامداران اصلی و صاحبان سهم

سط معاونت براي این منظور یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطالعاتی که تو

                                                                                                                                      
مراجعه  374ي  به بخش سوم، صفحه 1/6/1366مصوب  قانون محاسبات عمومی کشور) 5(ماده ي  براي مالحظه) 1

   .فرمایید
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اختیار معاونت نیز  محل منابع و ردیفهاي در کمک از.گردد اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند ایجاد می

.مشمول این حکم است

68 ماده  

:قبیل هاي تخصصی مختلف از نیاز براي محاسبه شاخصهاي حوزه تهیه آمار و اطالعات مورد منظور به 

ایرانی - سالمیالگوي توسعه ا

ساله کشور انداز بیست ارزیابی سند چشم -1

ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجم -2

وري ملی بهره -3

توسعه انسانی -4

الگوي مصرف -5

تدوین استانداردهاي ملی -6

هاي مکانی داده -7

آمایش سرزمین -8

نظام اداري و مدیریت و فناوري اطالعات -9

)MDG( رهاهداف توسعه هزا -10

نقشه جامع علمی کشور -11

مربوط  اجراییکردن برنامۀ  مرکز آمار ایران مکلف است پس از دریافت شناسنامه شاخصها، نسبت به عملیاتی

بندي اقدام کند  عملیاتی و زمان - هاي اطالعاتی شامل طرحهاي آمارگیري، پایگاه اطالعات آماري کشور، سامانه

.عالی آمار برساند  شوراي تصویب به اکثر ظرف شش ماه تهیه و نیاز را حد و اعتبارات مورد

هاي مربوط را حداکثر ظرف شش ماه  هاي تخصصی فوق مکلفند شناسنامه متولی حوزه اجراییدستگاههاي 

.پس از ابالغ برنامه، به مرکز آمار ایران ارائه نمایند

از اعضاء کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي  یک نفر از اعضاءکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یک نفر

.کنند عالی آمار شرکت می  ناظر در جلسات شوراي عنوان بهاسالمی 





  
  

  پنجم فصل

اقتصادي
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بهبود فضاي کسب و کار

69 ماده  

به منظور بهبود فضاي کسب و کار در کشور وزارت بازرگانی مکلف است با همکاري اتاق بازرگانی و صنایع و 

ربط با هماهنگی معاونت و در  معادن ایران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و سایر دستگاههاي ذي

هاي سنواتی، ضوابط و سیاستهاي تشویقی الزم از جمله اهداء جوایز یا اعطاء تسهیالت یا  چهارچوب بودجه

در بازار خرده فروشی و عمده فروشی با  1يکمکهاي مالی، براي استفاده کاالها و خدمات از نام و نشان تجار

.حفظ حقوق معنوي صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و براي اجراء ابالغ نماید

70 ماده  

باشند، دستگاه اصلی  در مورد آن دسته از فعالیتهاي اقتصادي که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههاي متعدد می

کپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت ی

داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضاي مجازي با مشارکت سایر دستگاههاي مرتبط 

مجوز  نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر براي صدور اي اقدام می گونه به

تجاوز  2قانون اساسی)44( بینی شده در قانون نحوه اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم از زمان پیش

.ننماید

در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههاي فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار 

.ضاي مجازي اقدام و همکاري الزم را به عمل آورندهاي واحد و یا در ف االختیار در محل پنجره نماینده تام

                                                                                                                                      
ن الحاق دولت جمهوري اسالمی قانو ، 7/8/1386مصوب  و عالئم تجاري  ، طرحهاي صنعتی قانون ثبت اختراعاتبه  )1

و  576 موادو نیز  28/5/1382مصوب  المللی عالئم و پروتکل مربوط به آن مادرید راجع به ثبت بین ایران به موافقتنامه

  .مراجعه فرمایید 13/2/1311قانون تجارت مصوب 

عی و فرهنگی جمهوري اسالمی قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماي  براي مالحظه )2

مراجعه  560ي  به بخش سوم، صفحه 8/11/1386قانون اساسی مصوب  44ایران و اجراي سیاستهاي کلی اصل 

  .فرمایید
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ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین و همچنین فهرست دستگاههاي اصلی در  دستورالعمل مربوط شامل رویه

.رسد این قانون می)62( کارگروه موضوع ماده تصویب به صدور مجوز در فعالیتهاي مختلف 

71 ماده  

نظام اداري، افزایش رضایت عمومی و دسترسی آسان و سریع شهروندان به  وري در راستاي بهبود بهره

ها،  اعم از وزارتخانه اجراییتواند ترتیبی اتخاذ نماید که کلیۀ دستگاههاي  خدمات عمومی و دولتی، دولت می

دولتی، شرکتهاي دولتی، بانکها، مؤسسات اعتباري و  مؤسسات دولتی، مؤسسات و یا نهادهاي عمومی غیر

اي و کلیۀ دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، واحدهاي سازمانی یا  شرکتهاي بیمه

نحو مقتضی و ممکن اعم از حضوري و مجازي،   بخشهایی از خود را که موظف به ارائۀ خدمات به مردم هستند به

روز و یا در دو نوبت کاري فعال و  ل شبانهتنظیم ساعت کار نیروي انسانی و با استفاده از امکانات موجود در طو

.دارند  آماده خدمت نگه

 1تبصره  

موجب دستورالعملی است   به اجراییفهرست مصادیق دستگاههاي مشمول این ماده و نحوه، روش و جزئیات 

.شود که توسط معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و ابالغ می

2 تبصره  

ذب هرگونه نیروي انسانی، گسترش تشکیالت و ایجاد تأسیسات و ساختمان جدید در اجراي تکالیف این ج

.ماده ممنوع است

72 ماده  

 - جمله نوسانات نرخ ارز براي واحدهاي تولیدي کاهش خطرپذیري ناشی از نوسانات قیمتها از منظور به 

اي مربوط به نوسانات  مه، امکان ارائه خدمات بیمهطریق شرکتهاي تجاري بی صادراتی، بیمه مرکزي ایران از

.قیمتها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد
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73 ماده  

دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی الزم براي اصالح قانون کار و قانون تأمین 

:1آورد عمل  بهاجتماعی و روابط کار را با رعایت موارد زیر 

کردن منافع دو طرف انعطاف براي حل اختالف کارگران و کارفرمایان و همسو ایجاد -الف

بخشی از تأمین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و  عنوان بهتقویت بیمه بیکاري  - ب

شرایط قطعی اشتغال گسترش بیمه بیکاري و بیکاران در

گرایی جانبه الیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سهتقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تک -ج

توجه به تغییرات تکنولوژي و مقتضیات خاص تولید کاال و  تقویت شرایط و وضعیتهاي جدید کار با -د

خدمات

تقویت تشکلهاي کارگري و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی براي این تشکلها -هـ

74 ماده  

 قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و) 45( ماده) ي( تحقق بندبازارهاي رقابتی و گیري  در راستاي شکل

حال واگذاري براي اجراي موضوع فعالیت یا  ، چنانچه شرکت مشمول واگذاري در2قانون اساسی) 44( چهارم

تأمین عوامل تولید  خدمات و یا محل و ترکیب آنها و یا نرخ تأمین عوامل تولید ازجمله مواد اولیه یا فروش کاال و

سوي دستگاههاي دولتی، شرکتها و  شامل مواد اولیه یا فروش کاال و خدمات آن مشمول رعایت ضوابط خاصی از

مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت باشد، ضروري است قبل از واگذاري، کلیۀ اطالعات مربوط به تداوم و یا عدم 

.اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد ت برتداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزاما

                                                                                                                                      
  .مقایسه فرماییدقانون برنامه چهارم توسعه  101و  41مواد با  )1

ي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي  براي مالحظه )2

مراجعه  560ي  به بخش سوم، صفحه 8/11/1386قانون اساسی مصوب  44ایران و اجراي سیاستهاي کلی اصل 

  .فرمایید
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75 ماده  

تبادل نظر دولت و بخشهاي خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهاي اقتصادي این بخشها، بررسی و  منظور به 

رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر براي اقدامات الزم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه 

وگوي دولت و بخش خصوصی با ترکیب  ربط، شوراي گفت مناسب به مراجع ذي اجرایییشنهادها و راهکارهاي پ

:شود اعضاء زیر تشکیل می

  )رئیس شورا( وزیر امور اقتصادي و دارایی -1

  رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران -2

  جمهور  ریزي و نظارت راهبردي رئیس معاون برنامه -3

  صنایع و معادن وزیر -4

  وزیر تعاون -5

  وزیر بازرگانی -6

  وزیر جهاد کشاورزي -7

  اجتماعی وزیر کار و امور -8

  وزیر نفت -9

  وزیر نیرو -10

  قوه  قضائیه به انتخاب رئیس  نفر از معاونان قوه دو -11

  رئیس کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی -12

  ات مجلس شوراي اسالمیرئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسب -13

  رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمی -14

  و منابع طبیعی مجلس شوراي اسالمیرئیس کمیسیون کشاورزي، آب  -15

  رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران -16

  کل اتاق تعاون جمهوري اسالمی ایران دبیر -17

  شهردار تهران -18

  هاي مختلف عاونی از بخشها و رشتهن عامل شرکتهاي برتر خصوصی و تهشت نفر از مدیرا -19



  101اقتصادي: فصل پنجم.../ ساله پنجم  قانون برنامه پنج: بخش دوم

 1تبصره  

گردد و  و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل هر پانزده روز یکبار برگزار می) 19( نحوة انتخاب اعضاء ردیف

.شود تصویب می ارائه پیشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسۀ شورا تهیه و

2صره تب  

.محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است

76 ماده  

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاري و حضور اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسالمی 

گذاري در  هاي مخل تولید و سرمایه بخشنامهایران و شوراي اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و 

ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهاي تولیدي و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش 

نفر از هر  اي متشکل از دو طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیتهه هاي آنها ب مشکالت و خواسته

شده   کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهاي ارائه.آن قوه ارائه دهد قوه به انتخاب رئیس

.راهکارهاي قانونی الزم را بررسی و پیگیري نماید

 1تبصره  

هاي مزاحم، خأل قانونی، اجراي نادرست یا  گزارشهاي موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه

قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادي، حقوق مالکیت و حمایت از ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصالح 

شده کاالها و خدمات در ایران همراه با   گذاري و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام سرمایه

ها و ظرفیتهاي  ريگذا گذاري و تولید و استفاده بهینه از سرمایه ارتقاء کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه

.موجود است

 2تبصره  

 عالی اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم  کمیته یک نسخه از همۀ گزارشهاي ارسالی را به شوراي

.نماید این قانون ارسال می)75( گو موضوع ماده و  قانون اساسی و شوراي گفت) 44(

77 ماده  

 ماده)د( ونی و کمک به انجام وظایف قانونی از بندبه منظور تقویت و ساماندهی تشکلهاي خصوصی و تعا

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و  قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه )91(
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اي و کارشناسی  مشاوره ،و ارائه خدمات بازاریابی 1قانون اساسی)44( اجراء سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم

ء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلفند یک در کلیه اعضا

خود را حسب مورد به حساب اتاقهاي مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهاي  2هزار رقم فروش کاال و خدمات

.مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند

                                                                                                                                      
قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ي  براي مالحظه )1

مراجعه  558 ي صفحه به بخش سوم، 8/11/1386قانون اساسی مصوب  44هاي کلی اصل ایران و اجراي سیاست

  .فرمایید

مصوب  هاي اتاقهاي بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسالمی ایران قانون اصالح قانون نحوه تأمین هزینه -الف  )2

29/6/1377  

به شرح  11/8/1372 بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسالمی ایران مصوبهاي اتاقهاي  ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه - ماده واحده 

هاي ضروري اتاقهاي تعاون جمهوري اسالمی ایران و اتاقهاي بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسالمی  به منظور تأمین هزینه " :گردد اصالح می زیر

صول مالیاتهاي مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که اقتصادي و دارایی مکلف است عالوه بر و ایران، وزارت امور

الذکر هستند را حسب مورد به عنوان سهم اتاقهاي تعاون جمهوري اسالمی ایران یا اتاقهاي بازرگانی و صنایع  بازرگانی از یکی از اتاقهاي فوق  داراي کارت

 درصد وجوه واریزي فوق از محل اعتباراتی که هر سال به معادل صد. به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایدجمهوري اسالمی ایران وصول و   و معادن

معادن   شود حسب مورد در اختیار اتاقهاي تعاون جمهوري اسالمی ایران یا اتاقهاي بازرگانی و صنایع و همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می 

  ."به بعد جاري خواهد بود 1377حکم این قانون نسبت به عملکرد سال مالی منتهی به اسفند ماه . قرار خواهد گرفتجمهوري اسالمی ایران 

  17/2/1387مصوب  قانون مالیات بر ارزش افزوده -ب

فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و  االجراءشدن این قانون، قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و از تاریخ الزم - 52 ماده

و اصالحیه بعدي آن و  1381دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتی مصوب  کنندگان کاال، ارائه چگونگی برقراري و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید

و تولید کاالها و ارائه خدمات لغو گردیده و  مستقیم و عوارض بر واردات سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر

حکم این . باشد دهندگان خدمات ممنوع می مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کاالها و ارائه برقراري و دریافت هرگونه مالیات غیر

موارد زیر از شمول حکم  .باشد م ذکر نام یا تصریح نام است، نیز میماده شامل قوانین و مقررات مغایري که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلز

قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب  -2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران؛ - 1 :باشد این قانون مستثنی می

قانون  -4 ؛7/6/1372هوري اسالمی ایران مصوب صنعتی جم -آزاد تجاري  قانون چگونگی اداره مناطق -3 هاي بعدي آن؛ و اصالحیه 1366اسفند 

 -6 ؛12/4/1373قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب  -5 ؛5/9/1384هوري اسالمی ایران مصوب تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي جم

 - 7 ؛26/12/1374هاي خارجی از قلمرو جمهوري اسالمی ایران مصوب قانون حمل و نقل و عبور کاال) 12(عوارض آزادراهها ، عوارض موضوع ماده 

قانون وصول برخی ) 87(و) 63( مواد -8 و اصالحات بعدي آن؛ 11/8/1372قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب 

وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش  هزینه، کارمزد و سایر -تبصره .28/12/1373از درآمدهاي دولت مصوب 

گردد،  شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می کاال که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می

گذاري و میزان بهاي تعیین شده براي خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد  نحوه قیمت مصادیق خدمات خاص، .باشد از شمول این ماده مستثنی می

  .گردد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران تعیین می
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78 ماده  

ظف است در جهت حمایت از تولیدات داخلی، کاالها و خدمات مورد نیاز خود را با اولویت از دولت مو

.تولیدکنندگان داخلی خرید نماید

وري بهره

79 ماده  

ریزي،  برنامه منظور به وري در رشد اقتصادي به یک سوم در پایان برنامه و  در راستاي ارتقاء سهم بهره

وري کلیه عوامل تولید از جمله نیروي کار، سرمایه، انرژي و آب و  زیابی بهرهسیاستگذاري، راهبري، پایش و ار

صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد   به 1وري ایران سازمان ملی بهره  خاك،

وري،  ارتقاء بهره ییاجراوري و نظام  وري کشور شامل شاخصهاي استاندارد بهره شود تا برنامه جامع بهره می

ولیتها در کلیه بخشهاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی اعم از بخشهاي دولتی و ئها و مس دربرگیرنده توزیع نقش

وزیران   تئهی تصویب به شده، تدوین نماید و  یاد  االجراء براي تمامی بخشهاي صورت برنامه الزم دولتی، به غیر

.برساند

وري و اثر آن بر رشد اقتصادي مربوط به  فند از سال دوم برنامه  تغییرات بهرهموظ اجراییتمام دستگاههاي 

وري را شناسایی کنند تا اثر  طور مستمر منتشر نمایند و سیاستها و متغیرهاي اثرگذار بر رشد بهره  بخش خود را به

ي سیاستهاي تشویقی تواند حاو سیاستهاي مذکور می.وري از دستگاههاي مزبور رشد صعودي داشته باشد بهره

.دولتی و شرکتهاي دولتی باشد بخشهاي غیر

در خزانه نگهداري  اجراییاي دستگاههاي  از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه%)3( حداکثر سه درصد

شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر  می

.وري است ونی مربوط به بهرهتکالیف قان

ت وزیران ئهی تصویب به وري ایران  این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادي سازمان ملی بهره اجرایی نامه آیین

.رسد می

                                                                                                                                      
هیئت وزیران و تغییرات بعدي آن در خصوص  11/5/1384هـ مورخ  262ت  29276مراجعه شود به مصوبه شماره  )1

  .تشکیل مرکز ملی بهره وري
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اشتغال

80 ماده  

اي و  شود در راستاي ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه به دولت اجازه داده می

  :شاغل نو اقدامهاي زیر را انجام دهدتوسعه م

هاي تولیدي، ایجاد پیوند مناسب بین  ها و زنجیره ها، خوشه حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه -الف

- و انجام تمهیدات الزم براي تقویت توان فنی)اعطاء کمکهاي هدفمند(بنگاههاي کوچک، متوسط، بزرگ 

رسانی و  ی در بنگاههاي کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطالعتخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریاب - مهندسی

تجارت الکترونیک براي آنها

رفع مشکالت و موانع رشد و توسعه بنگاههاي کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به  - ب

پذیر هاي بزرگ و رقابت بنگاه

ویژه  اي بخش خصوصی و تعاونی بهز گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرحهاي اشتغال -ج

متوسط نرخ بیکاري کشور در مناطق با نرخ بیکاري باالتر از

متشکل اقتصادي  حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاستهاي تشویقی در جهت تبدیل فعالیتهاي غیر -د

خانوار به واحدهاي متشکل

هاي کسب و کار، کارآفرینی، فنی و توسعه و گسترش آموزش منظور به حمایت مالی از بخش غیردولتی  -هـ

کاربردي -  اي و علمی حرفه

هایی که با تأیید و یا معرفی  اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه -و

که  شرط آن  نمایند، به کارگیري نیروي کار جدید مبادرت می واحدهاي وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به

.حد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروي کار نداشته باشدوا

تبصره  

بندهاي فوق شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهاي فوق  اجرایی نامه آیین

.رسد ت وزیران میئماه پس از تصویب این قانون به تصویب هی  حداکثر ظرف شش
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قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و ) 10(فرصتهاي شغلی، ماده براي استمرار  -ز

در طول  1قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران) 113(اصالح ماده 

.گردد سالهاي برنامه پنجم تنفیذ می

ارز

81 ماده  

:تنظیم تعهدات ارزي کشور منظور به 

:باشند ملزم به رعایت موارد زیر می اجراییدستگاههاي  -الف

عملیات و معامالت ارزي خود را از طریق حسابهاي ارزي بانکهاي داخل یا خارج که با تأیید بانک  -1

بانکهاي عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح .کنند، انجام دهند مرکزي افتتاح کرده یا می

.المللی تأمین نمایند بیناستانداردهاي 

فهرست کلیه حسابهاي ارزي خارج از کشور خود را به بانک مرکزي اعالم کنند، تا پس از تأیید این  -2

.بانک، ادامه فعالیت آنها میسر گردد

:دولت موظف است - ب

نظیم نماید که اي ت گونه مدت خارجی را به مدت و کوتاه ها و تعهدات اعم از میان بندي پرداخت بدهی زمان -1

ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه  بازپرداختهاي ساالنه این بدهی

در استفاده از .درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نکند%)30( پنجم از سی درصد

.تسهیالت خارجی اولویت با تسهیالت بلندمدت است

هاي خارجی تضمین شده توسط دولت و بانک مرکزي در سالهاي برنامه پنجم را  ان تعهدات و بدهیمیز -2

ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهاي  اي تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی گونه به

                                                                                                                                      
) 113(قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و اصالح ماده ) 10(ماده ي  براي مالحظه )1

به بخش سوم،  26/10/1385مصوب  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

  .مراجعه فرمایید 330ي  صفحه
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التفاوت  بهما( 19/12/13801گذاري خارجی مصوب  حمایت سرمایه قانون تشویق و)3( ماده» ب«موضوع 

در سال آخر برنامه )ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ارزش حال بدهی

.دالر نباشد)50.000.000.000( بیش از پنجاه میلیارد

جداول دریافت و پرداختهاي ارزي را همراه با لوایح بودجه ساالنه براي سالهاي باقیمانده از برنامه ارائه  -3

.نماید

پذیري در تجارت  نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت.است »شناور مدیریت شده «نظام ارزي کشور، -ج

خارجی و با مالحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کالن از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر 

.خارجی تعیین خواهد شد

82 ماده

از تسهیالت مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه سنواتی  اجراییاستفاده دستگاههاي  -الف

مربوط به  )فاینانس( هاي باقیمانده تسهیالت مصوب بیع متقابل و تسهیالت مالی خارجی سهمیه.مجاز است

در طول ) با رعایت ضوابط اسالمی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام( هاي سوم و چهارم برنامه

.پنجم نیز به قوت خود باقی استبرنامه 

شود براي تأمین منابع مالی طرحهاي خود از روش بیع متقابل با  اجازه داده می اجراییبه دستگاههاي  - ب

رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزي و بانکهاي دولتی پس از 

.تصویب شوراي اقتصاد استفاده نمایند

اي تجاري و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تأمین منابع مالی طرحهاي بانکه -ج

تعیین نسبت تعهدات و .المللی اقدام نمایند ها از منابع بین دولتی و شهرداري گذاري بخشهاي غیر سرمایه

.رسد هر بانک به تصویب شوراي پول و اعتبار می هاي داراییهاي ارزي به  بدهی

این ماده رعایت موارد زیر توسط )ج( و )ب( ،)الف( از تسهیالت مالی خارجی موضوع بندهايدر استفاده  -د

:و بانکهاي عامل ضروري است اجراییدستگاههاي 

                                                                                                                                      
به بخش سوم،  19/12/1380گذاري خارجی مصوب  یق و حمایت سرمایهقانون تشو)3(ماده ي  براي مالحظه )1

  .مراجعه فرمایید 623ي  صفحه
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 1قانون اساسی) 44(با رعایت سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم  اجراییتمامی طرحهاي دستگاههاي  -1

فنی،   ربط و تأیید شوراي اقتصاد، باید داراي توجیه دستگاه ذي اجرایی  یا باالترین مقام ولیت وزیر وئمس با

بندي  زمان.هاي اجراي کامل آنها از سقفهاي تعیین شده تجاوز نکند مجموع هزینه مالی باشند و اقتصادي و

توجه به ظرفیتها، امکانات و  دریافت و بازپرداخت تسهیالت هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با

کشور  اجراییقانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي، صنعتی و «هاي داخلی و رعایت  ناییتوا

و نیز رعایت شرایط  »12/12/13752صدور خدمات مصوب  منظور به ها و ایجاد تسهیالت  در اجراي پروژه

.یک از طرحها باید به تصویب شوراي اقتصاد برسد محیطی در اجراي هر زیست

و وامهاي  )فاینانس( کنندگان از بیع متقابل و تسهیالت مالی خارجی شامل تسهیالت مالی خارجی استفاده -2

مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و 

 اجراییپس از .یار بانک مرکزي قرار دهندها و تعهدات ارزي خود را در اخت بندي بازپرداخت بدهی نیز زمان

سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده  و  شدن طرحهاي مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل

.شود ماهه به بانک مرکزي و معاونت اعالم می  تعهد در فواصل سه

تبصره  

نک مرکزي جمهوري اسالمی ایران هماهنگی کنندگان از وامهاي مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با با  استفاده

.آورند عمل  بهالزم را 

د
دالر باشد با رعایت قوانین ) 1.000.000(تمامی معامالت و قراردادهاي خارجی که بیش از یک میلیون  -3

و ها  کشور در اجراي پروژه اجراییقانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي، صنعتی و «مربوط شامل 

المللی با  تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین »12/12/1375ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات مصوب 

موارد .شود هاي الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می هاي کثیراالنتشار و رسانه درج آگهی در روزنامه

ریزي و نظارت راهبردي  ، معاون برنامهداراییي و استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصاد

                                                                                                                                      
به  مقام معظم رهبري 1/3/84قانون اساسی جمهوري اسالمی ابالغی  44سیاستهاي کلی اصل ي  براي مالحظه )1

  .مراجعه فرمایید 333ي  بخش سوم، صفحه

ها و  ز توان فنی و مهندسی، تولیدي، صنعتی و اجرایی کشور در اجراي پروژهقانون حداکثر استفاده اي  براي مالحظه )2

  .مراجعه فرمایید 458ي  به بخش سوم، صفحه12/12/1375منظور صدور خدمات مصوب  ایجاد تسهیالت به 

  .صحیح است »3«، »د«رسد بجاي  به نظر می) 3
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ها، حق کنترل  در کلیه مناقصه.رسد ربط می ذي اجراییریاست جمهوري و وزیر وزارتخانه مربوطه یا باالترین مقام 

وزیر یا .ها براي خریدار محفوظ است و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت براي کلیه کاالهاي وارداتی و پروژه

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران فقط .ول حسن اجراء این موضوع استئربط، مس ذي اجراییرین مقام باالت

، مبنی بر اجراییمجاز به تعهد یا پرداخت بهاي معامالت و قراردادهایی است که تأیید باالترین مقام دستگاههاي 

.رعایت مفاد این بند را داشته باشد

83 ماده

هاي  شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تأمین مالی پروژه ازه داده میبه بانک مرکزي اج -الف

المللی اقدام  انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوك اسالمی در بازارهاي بیناي دولتی نسبت به  زیربنایی توسعه

.نماید

طرحهاي  شود در راستاي تأمین منابع ارزي ها اجازه داده می به شرکتهاي دولتی و شهرداري - ب

و بانک مرکزي، اقدام به انتشار اوراق مشارکت و  داراییگذاري خود، پس از تأیید وزارت امور اقتصادي و  سرمایه

.هاي مذکور است سود این اوراق با شرکتها و شهرداري تضمین اصل و.انواع صکوك اسالمی نمایند

84 ماده  

با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش  شود صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می

هاي زاینده اقتصادي و نیز  هاي نفتی به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمایه نفت و گاز و میعانات گازي و فرآورده

.شود هاي نفتی تشکیل می حفظ سهم نسلهاي آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده

این  1هاي داربیاموال و .اي نخواهد داشت ایر نقاط کشور شعبهصندوق در تهران مستقر است و در تهران و س

.این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.باشد صندوق متعلق به دولت جمهوري اسالمی ایران می

:ارکان صندوق عبارتند از -الف

ت امناءئهی -1

ت عاملئهی -2

ت نظارتئهی -3

                                                                                                                                      
  .باشد صحیح می "هاي دارایی"به نظر  )1
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:داراي وظایف و اختیارات زیر است باالترین رکن صندوق، عنوان  بهت امناء ئهی - ب

ها راهبري، تعیین سیاستها و خط مشی -1

گذاري به بخشهاي خصوصی، تعاونی و  تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیالت براي تولید و سرمایه -2

دولتی عمومی غیر

د صندوقهاي راهبردي، بودجه ساالنه، صورتهاي مالی و گزارش عملکر ها، برنامه تصویب نظامنامه -3

)هـ( و )د( ت عامل مطابق بندهايئانتخاب رئیس و سایر اعضاء هی -4

ت امناءئت امناء و تصویب هیئیک از اعضاي هی ت عامل با پیشنهاد هرئعزل رئیس و اعضاي هی -5

)139( اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعایت اصل یکصد و سی و نهم -6

1یقانون اساس

تعیین انواع فعالیتهاي مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیالت در بخشها و زیربخشهاي تولیدي و  -7

خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادي

تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرحهاي تولیدي و  -8

نحوي که   گذاري به ت تسهیالت و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرحهاي سرمایهگذاري براي پرداخ سرمایه

.هاي بانک مرکزي در بازارهاي خارجی نباشد میانگین این نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده

ت امناءئهی -ج

:شرح زیر است ت امناء بهئترکیب اعضاي هی

)ت امناءئرئیس هی(رئیس جمهور  -1

)ت امناءئدبیر هی(ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور  معاون برنامه -2

داراییوزیر امور اقتصادي و  -3

وزیر کار و امور اجتماعی -4

وزیر نفت -5

                                                                                                                                      
  اموال  راجع به  دعاوي  صلح :12/9/1358قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مصوب  نهمیکصد و سی و   اصل) 1

در . برسد  مجلس  اطالع  و باید به  است  وزیران  هیئت  تصویب  به  در هر مورد، موکول  داوري  به  آن  یا ارجاع  و دولتی  عمومی

  تعیین  را قانون  موارد مهم. نیز برسد  مجلس  تصویب  باید به  خلیدا  باشد و در موارد مهم  خارجی  دعوي  طرف  که  مواردي

  .کند می
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رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران -6

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي -7

ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي رئیس اتاق تعاون -8

دو نفر نماینده از کمیسیونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسالمی -9

دادستان کل کشور -10

 1تبصره  

.شود ت امناء حداقل سالی دو بار تشکیل میئجلسات هی

 2تبصره  

ء صاحب رأي رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأي ت امناء با حداقل دو سوم اعضاجلسات هیئ

.گردد اتخاذ می

 3تبصره  

.ت امناء شرکت نمایندئتوانند در جلسات هی ت نظارت بدون حق رأي میئت عامل و هیئرؤساي هی

 4تبصره  

اعضاي ت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورتهاي مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و ئهرگونه تصمیم هی

.گردد ت امناء، درج میئهاي کثیراالنتشار به انتخاب هی ت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامهئهی

 5تبصره  

ت امناء تعیین و حداقل پانزده روز قبل از ئت امناء توسط دبیر هیئدستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هی

.شود ت ارسال میئتشکیل جلسه براي اعضاء هی

6ره تبص  

.رسد ت امناء میئبودجه ستاد صندوق به تصویب هی

ت عامل مرکب از ئامناء، هی  تئاداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هی منظور به -د 

ریزي با حداقل  مالی، بانکی و برنامه  نام در امور اقتصادي، حقوقی، پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش

ت امناء انتخاب و با حکم رئیس جمهور ئال سابقه مرتبط و مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیده س

:باشند شوند و داراي وظایف و اختیارات زیر می منصوب می

پیشنهاد فعالیتهاي مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیالت در بخشها و زیربخشهاي تولیدي و  -1

ت امناءئاسب اقتصادي به هیخدماتی زاینده و با بازده من
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ت امناءئالمللی و داخلی به هی گذاري در بازارهاي پولی و مالی بین پیشنهاد موارد سرمایه -2

ولیتها و اختیارات بانک عامل در ئتعیین چهارچوب قراردادهاي عاملیت با بانکهاي عامل و تعیین مس -3

چهارچوب این قراردادها

ی و استقرار نظام کنترلهاي داخلی مناسببرقراري نظام حسابرسی داخل -4

ت امناءئتأیید صورتهاي مالی ارزي و ریالی و ارائه آن به هی -5

ها و شرایط و نحوة اعطاي تسهیالت خصوص نظامنامه ت امناء درئارائه پیشنهاد به هی -6

  رج در اساسنامه بهنام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مند گونه اقدامی به اتخاذ تصمیم نسبت به هر -7

که  ت عامل است مگر اینئت امناء یا رئیس هیئصراحت در حوزه صالحیت هی  جز آنچه تصمیم درباره آنها به

.ت عامل تفویض شده باشدئبه هی

عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار  هیئتاتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموري که توسط رئیس  -8

.ردگی ت عامل قرار میئهی

ت امناءئاجراي مصوبات هی -9

ت امناءئپیشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعیین داور و صلح دعاوي به هی -10

افتتاح یا بستن حسابهاي ارزي در نزد بانک مرکزي و معرفی صاحبان امضاي مجاز از بین اعضاي  -11

ت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوقئهی

مالی براي ارزیابی، بهبود و   گذاري و مهندسی المللی در امور سرمایه عتبر بینانعقاد قرارداد با مشاور م -12

ارتقاء عملکرد صندوق

ت امناءئسایر موارد ارجاعی از سوي هی -13

 1تبصره  

ت امناء ئت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضاي صاحب رأي هیئبرکناري و قبول استعفاي اعضاي هی

.خواهد بود
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 2تبصره  

گونه فعالیت اقتصادي و شغل دیگري به استثناء تدریس  ت عامل باید تمام وقت بوده و هیچئاعضاي هی

 1قانون اساسی)142( ت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دومئاعضاي هی.نداشته باشند

.باشند می

 3تبصره  

.ت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بالمانع استئدوره تصدي هی

4بصره ت  

ت ئها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هی کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته

.شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود ت تعیین میئعامل که توسط این هی

 5تبصره  

.ت عامل با حداقل سه رأي نافذ استئتصمیمات هی

ت امناء ئت عامل توسط هیئصندوق است از بین اعضاي هی اجراییباالترین مقام  ت عامل کهئرئیس هی - هـ 

:باشد ت عامل داراي وظایف و اختیارات زیر میئرئیس هی.شود انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می

ت عامل و نظارت بر حسن اجراي آنئابالغ و صدور دستور اجراي تصمیمات هی -1

ت عاملئداره جلسات هیتعیین دستور جلسه و ا -2

ت امناءئت عامل و هیئاداره صندوق در چهارچوب مصوبات هی -3

در حیطه فعالیتهاي موضوع صندوق اجراییهاي  تهیه و تنظیم طرحها و برنامه -4

ت امناءئت عامل به هیئنویس گزارش هی تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهاي مالی صندوق و پیش -5

هاي جاري و اداري صندوق کارگیري نیروي انسانی و انجام هزینه خلی صندوق، بهاداره امور دا -6

بار  ماه یک  ت عامل حداقل هر سهئتهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق براي ارائه به هی -7

نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداري، ثبتی و  -8

طور مکرر  نها با حق توکیل به غیر ولو بهمشابه آ

                                                                                                                                      
جمهور،   رهبر، رئیس  دارایی :12/9/1358قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مصوب  یکصد و چهل و دوم  اصل) 1

بر   شود که  می  رسیدگی  قضائیه  قوه  س، توسط رئی و بعد از خدمت  قبل  آنان  و همسر و فرزندان  جمهور، وزیران  رئیس  معاونان

  .باشد  نیافته  ، افزایش حق  خالف
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اقامه یا دفاع از دعاوي یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفري با کلیه اختیارات مربوط  -9

به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري

ت عاملئسایر امور ارجاعی از سوي هی -10

از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاري آن و جلوگیري از حصول اطمینان  منظور به  -و

ت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات ئها و سیاستها، هی مشی  گونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط هر

.شود کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می

 1تبصره  

نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهد  ن هیئت نافی وظایف قانونی دستگاههاي نظارتینظارت ای

.بود

 2تبصره  

نظارت انتخاب خواهند  هیئتخواهد بود که در اولین جلسه  رئیس و دبیر  نایب  نظارت داراي رئیس، هیئت

.شد

:نظارت هیئتوظایف  -ز

امناء و  هیئتبراي   وق و تهیه گزارشهاي موردي و ادواريرسیدگی به صورتها و گزارشهاي مالی صند -1

مجلس شوراي اسالمی؛

ها، مطالبات، تعهدات و خالصه حسابهاي صندوق و گواهی آنها براي انتشار  دارایی صورت ریز  رسیدگی به -2

در روزنامه رسمی کشور؛

امه و اهداف صندوقرسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسن -3

ها و حسابهاي صندوق را  داراییدر ایفاء وظایف خود و بدون مداخله در امور جاري، کلیه اسناد و  هیئتاین 

داند دسترسی داشته  تواند به اطالعات و مدارك و مستندات صندوق که الزم می مورد رسیدگی قرار داده و می

امناء و مجلس شوراي اسالمی  هیئتبار به   ا هر شش ماه یکنظارتی خود ر  موظف است گزارش هیئتاین .باشد

.ارائه دهد

تبصره  

تواند براي حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب  نظارت می هیئت

.صالحیت استفاده نماید

  :منابع صندوق -ح
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خام، و میعانات گازي، گاز و   نفت(از منابع حاصل از صادرات نفت %) 20( درصد  حداقل معادل بیست -1

در سالهاي برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی)هاي نفتی فرآورده

الذکر ارزش صادرات تهاتري اقالم فوق%) 20( درصد  حداقل بیست -2

هر سال به میزان سه واحد درصد)2(و ) 1( افزایش سهم واریزي از منابع بندهاي-3

و سالهاي بعد1389 مانده نقدي حساب ذخیره ارزي در پایان سال%)50( پنجاه درصد -4

امناء با رعایت قوانین مربوط هیئتالمللی با مجوز  منابع قابل تحصیل از بازارهاي پولی بین -5

سود خالص صندوق طی سال مالی -6

هاي  سپرده درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانک مرکزي، معادل میانگین نرخ سود -7

بانک مرکزي در بازارهاي خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یکبار

1کل کشور 1389قانون بودجه سال ) 4(بند ) د(منابع موضوع جزء %) 20(بیست درصد  -8

 1تبصره  

بازپرداخت اصل و سود تسهیالت پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در 

.شود کار گرفته می  هداف صندوق بهجهت ا

 2تبصره  

.حسابهاي صندوق فقط نزد بانک مرکزي نگهداري خواهد شد

:مصارف صندوق-ط

هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومی  اعطاي تسهیالت به بخشهاي خصوصی، تعاونی و بنگاه -1

ی و اقتصاديداراي توجیه فنی، مالهاي  گذاري غیردولتی براي تولید و توسعه سرمایه

اعطاي تسهیالت صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهاي خصوصی و تعاونی ایرانی که در  -2

شوند از طریق منابع خود یا تسهیالت سندیکایی هاي خارجی برنده می مناقصه

اعطاي تسهیالت خرید به طرفهاي خریدار کاال و خدمات ایرانی در بازارهاي هدف صادراتی کشور -3

گذاري در بازارهاي پولی و مالی خارجی مایهسر -4

نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادي به  گذاران خارجی با در اعطاي تسهیالت به سرمایه -5

.باشد می 2قانون اساسی)80( گذاري در ایران با رعایت اصل هشتادم منظور جلب و حمایت از سرمایه

                                                                                                                                      
.مراجعه فرمایید 435ي  به بخش سوم، صفحه کل کشور 1389قانون بودجه سال ) 4(بند ) د(جزء ي  براي مالحظه) 1

مکهاي بدون عوض داخلی و گرفتن و دادن وام یا ک: 12/9/1358اصل هشتادم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مصوب  )2

  .خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شوراي اسالمی باشد
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هاي صندوق تأمین هزینه -6

1 تبصره  

هاي دولت  اي و بازپرداخت بدهی سرمایه هاي داراییاي و تملک  استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزینه

.به هر شکل ممنوع است

 2تبصره  

گذاران استفاده کننده از این تسهیالت  سرمایه اعطاي تسهیالت موضوع این ماده فقط به صورت ارزي است و

.زار داخلی را ندارنداجازه تبدیل ارز به ریال در با

 3تبصره  

.دولتی خواهد بود اعطاي کلیه تسهیالت صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانکهاي دولتی و غیر

:سایر مقررات - ي

سهم عاملیت بانکها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها توسط  -1

.شود عامل تعیین می هیئت

این ماده ماهانه توسط بانک مرکزي به حساب ) ح(بند ) 2(و ) 1(جزء وق از منابع موضوع سهم صند -2

.شود شدن منابع تسویه می صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی

پرداخت تسهیالت از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادي، مالی و اهلیت متقاضی توسط  -3

رزیابی گزارشهاي توجیه ا.قانونی در اموال عمومی خواهد بود منوع است و در حکم تصرف غیربانک عامل م

گذاري با لحاظ عامل خطرپذیري، به میزانی  فنی، اقتصادي و مالی و احراز کفایت بازدهی طرحهاي سرمایه

بانک عامل و به امناء کمتر نباشد به عهده  هیئتکه از نرخ سود تسهیالت مورد انتظار اعالم شده توسط 

.مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیالت به صندوق است

گذاري بخش کشاورزي، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا  صندوق، منابع مورد نیاز طرحهاي سرمایه

کمتر در اختیار صورت ارزي و با سود انتظاري   گذاري بخش کشاورزي به صندوق حمایت از توسعه سرمایه

.دهد گذاران بخش قرار می سرمایه

مجموع تسهیالت اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی  - 4

.منابع صندوق باشد%)20(و شرکتهاي تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد 



  پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران ساله برنامه پنجمجموعه                                                                   116

 1تبصره  

%)80( شوند که حداقل هشتاد درصد و شرکتها در صورتی غیر عمومی محسوب میاز نظر این ماده مؤسسات 

.الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد سهام، یا سهم

المنفعه نظیر موقوفات،  مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام

اي و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم مؤسسات و شرکتهاي  یمهصندوقهاي ب

.دولتی هستند وابسته به نهادهاي عمومی غیر

 2تبصره  

مدیره آنها توسط  هیئتاعضاء %) 20( درصد  نظر از نوع مالکیت بیش از بیست بنگاههاي اقتصادي که صرف

گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع  نظر این ماده دولتی محسوب میشوند از  مقامات دولتی تعیین می

.است

 3تبصره  

.نظر قرار دهد اي را مد صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهاي اقتصادي و استانها، توازن منطقه

.ماه همان سال است ماه هر سال تا پایان اسفند  سال مالی صندوق از اول فروردین -5

صندوق در امور اداري، استخدامی، مالی و معامالتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهاي  -6

امناي صندوق به  هیئتهاي الزم به پیشنهاد  نامه آیین.باشد دولتی و سیاستهاي پولی و ارزي می عمومی غیر

.اقدام خواهد شد 1قانون اساسی) 138( وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم هیئتتصویب 

بار میزان منابع و مصارف و محل   عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک هیئترئیس  -7

.نظارت و مجلس شوراي اسالمی گزارش نماید هیئتامناء،  هیئتمصارف صندوق را به 

                                                                                                                                      
  که  بر مواردي  عالوه :6/5/1368جمهوري اسالمی ایران اصالحی  قانون اساسی) 138(اصل یکصد و سی و هشتم ) 1

  اداري  وظایف  انجام  دارد براي  حق  وزیران  هیأت شود، می  قوانین  اجرایی  هاي نامه  آیین  مأمور تدوین  یا وزیري  وزیران  هیأت

نیز در حدود   از وزیران  هر یک. بپردازد  نامه و آیین  نامه  وضع تصویب  به  اداري  سازمانهاي  و تنظیم  قوانین  اجراي  و تأمین

و   نباید با متن  مقررات  مفاد این  ولیرا دارد   و صدور بخشنامه  نامه  وضع آیین  حق  وزیران  هیأت  و مصوبات  خویش  وظایف

از چند وزیر   مشتکل  کمیسیونهاي  خود را به  وظایف  از امور مربوط به  برخی  تواند تصویب می  دولت. باشد  مخالف  قوانین  روح

ها و   نامه  تصویب.  تاالجرا اس  جمهور الزم  از تأیید رئیس  پس  قوانین  کمیسیونها در محدوده  این  مصوبات. واگذار نماید

  شوراي  مجلس  رئیس  اطالع  اجرا به  براي  ابالغ  ، ضمن اصل  مذکور در این  کمیسیونهاي  و مصوبات  دولت  هاي  نامه  آیین

  .دبفرست  وزیران  هیأت  تجدید نظر به  براي  بیابد با ذکر دلیل  قوانین  آنها را بر خالف  که  رسد تا در صورتی  می  اسالمی
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حسب مورد مراتب را به مراجع  صورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احکام این ماده نظارت در هیئت -8

.دارد صالحه اعالم می

نظارت باید حداقل پانزده روز  هیئتنظر  ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهار -9

.امناء تسلیم گردد هیئتقبل از تشکیل جلسه به 

ق فقط از طریق بانکهاي صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیالت از محل منابع صندو -10

.شود گذاري بخش کشاورزي انجام می دولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه عامل اعم از دولتی یا غیر

.تغییر در اساسنامه و انحالل صندوق تنها با تصویب مجلس شوراي اسالمی است -11

85 ماده  

ون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، قان) 1(فعالیت حساب ذخیره ارزي حاصل از عواید نفت موضوع ماده 

.یابد میبا اعمال اصالحات و تغییرات زیر تداوم  3/6/13831اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

 صورت نقدي و تهاتري و درآمد  به)نفت خام و میعانات گازي(عواید حاصل از صادرات نفت اعم از  -الف

و سالهاي بعد پس از کسر مصارف ارزي  89  خالص صادرات گاز در سالهاي نفتی و  دولت از صادرات فرآورده

بینی شده در جداول قانون بودجه کل کشور و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزي  پیش

.شود واریز می

تأمین کسري بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و  - ب

  بینی شده در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزي مشروط بر این انات گازي نسبت به ارقام پیشمیع

.که از دیگر منابع قابل تأمین نباشد با تصویب مجلس شوراي اسالمی مجاز است

ر پیگیري وصول اقساط و سود تسهیالت اعطائی از محل حساب ذخیره ارزي و واریز آن به حساب مزبو -ج

.از طریق بانکهاي عامل به عهده دولت است

دولتی، خصوصی و تعاونی، به عهده همین  ایفاء باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزي به بخشهاي غیر -د

.حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است

                                                                                                                                      
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب ) 1(ماده براي مالحظه ) 1

.مراجعه فرمایید 345به بخش سوم، صفحه  3/6/1383
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پول و بانک

86 ماده  

:الحسنه و نهادینه کردن سنت پسندیده قرض به منظور گسترش

شبکه بانکی کشور موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تفکیک حسابها و ایجاد ساز  -الف

الحسنه پس از  انداز قرض شده از حسابهاي پس و کارهاي مجزاي اداري به نحوي اقدام نماید که منابع تجهیز

حسن اجراي این  مسئولیت.دالحسنه صرف شو کسر ذخیره قانونی و احتیاطی، صرفاً براي اعطاء تسهیالت قرض

.بند با بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران است

الحسنه مردمی تحت نظارت  دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوقهاي قرض - ب

.بانک مرکزي، ساز و کار الزم را براي توسعه آنها فراهم نماید

87 ماده  

انک مشترك ایرانی و خارجی موضوع قانون الحاق یک تبصره سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس ب

اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و  اقتصادي،  به قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

توسط بانک مرکزي جمهوري  26/4/13891قانون اساسی مصوب ) 44( اجراء سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم

.شود یین میاسالمی ایران تع

88 ماده  

:ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران عبارت است از

)ریاست مجمع(رئیس جمهور 

داراییوزیر امور اقتصادي و 

جمهور  ریزي و نظارت راهبردي رئیس معاون برنامه

                                                                                                                                      
اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی  اقتصادي، قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه براي مالحظه ) 1

به بخش سوم، صفحه  18/11/1386قانون اساسی مصوب ) 44(و اجراء سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم  ایران

  .مراجعه فرمایید 560.
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وزیران هیئتنفر از وزراء به انتخاب  و دو

 1تبصره  

سالمی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزي و پس از تأیید مجمع قائم مقام بانک مرکزي جمهوري ا

.شود عمومی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می

 2تبصره  

رئیس کل بانک مرکزي و قائم مقام وي باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادي با حداقل 

.هاي مرتبط و داراي حسن شهرت انتخاب شوند حداقل کارشناسی ارشد در رشتهسال تجربه کاري و تحصیالت  ده

89 ماده  

:گردد میاصالحذیلشرحبهاعتباروپولشوراياعضايترکیب

ويمعاونیاداراییواقتصادياموروزیر -

ایراناسالمیجمهوريمرکزيبانککلرئیس -

ويمعاونیاجمهوررئیسراهبردينظارتوریزي برنامهمعاون -

وزیران هیئت انتخاببهوزراءازتندو -

بازرگانیوزیر -

وایراناسالمیجمهوريمرکزيبانککلرئیسپیشنهادبهبانکیوپولیمتخصصوکارشناسنفردو -

جمهوريریاستتأیید

ويمعاونیاکشورکلدادستان -

معادنوصنایعوبازرگانیاتاقرئیس -

تعاوناتاقرئیس -

بـه  ) کدام یک نفـر  هر (اسالمیشوراي مجلسمحاسباتوبودجهوبرنامهواقتصاديکمیسیونهاينمایندگان -

  عنوان ناظر با انتخاب مجلس

 1تبصره  

.بودخواهدایراناسالمیجمهوريمرکزيبانککلرئیسعهده برشوراریاست
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 2تبصره  

بالمانعآنهامجددانتخاب.یابند میتغییرباریکسال دو هراراعتبوپولشورايخبرهاعضاءازیک هر

.است

90 ماده  

شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام  به بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران اجازه داده می

:نماید

ازمان امور تکمیل سامانه جامع تبادل اطالعات مشتریان با مشارکت کلیه مؤسسات پولی، مالی، س -الف

دهنده خدمات عمومی داراي اطالعات مورد نیاز سامانه فوق مالیاتی و سایر سازمانها و شرکتهاي ارائه

فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطالعات ارائه شده توسط مشتریان به بانکها به صورت  - ب

)سازمان ثبت اسناد و امالك کشور( ئیهقضا  و قوه)سازمان ثبت احوال کشور( الکترونیکی از طریق وزارت کشور

رسیدگی به شکایات معترضین نسبت به صحت اطالعات اعتباري ثبت  اجراییفراهم نمودن امکانات  -ج

دولتی شده خود نزد دفاتر ثبت اطالعات دولتی و غیر

تبصره  

ت و آمار مورد مذکور در این ماده موظفند اطالعا اجراییکلیه بانکها و مؤسسات اعتباري و دستگاههاي 

عهده  اي آمار و اطالعات دریافتی بر حفظ اسرار حرفه.درخواست بانک مرکزي را در اختیار آن بانک قرار دهند

.بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران است

91 ماده  

 بانکها و مؤسسات اعتباري موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیالت به مشتریان اعم

از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباري آنها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزي 

.اقدام نمایند

تبصره  

مدیره بانکها فقط مجاز به پرداخت تسهیالت به طرحهاي داراي توجیه فنی، اقتصادي  هیئتمدیران عامل و 

.باشند و مالی می
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92 ماده  

ساله را حداقل به میزان میانگین نرخ  هاي یک الحساب سپرده وظف است نرخ سود علیشوراي پول و اعتبار م

ها و سود  نرخ سود تسهیالت متناسب با نرخ سود سپرده.بینی سال مورد عمل تعیین نماید تورم سال قبل و پیش

رداخت تسهیالت در قالب بانکها در صورتی ملزم به پ.شود مورد انتظار بانکها توسط شوراي پول و اعتبار تعیین می

باشند که عالوه بر تأیید معاونت،  اي با نرخی کمتر از نرخ اعالم شده توسط شوراي پول و اعتبار می عقود مبادله

.طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین گردد التفاوت سود از مابه

93ماده  

و بانک مرکزي در قالب  داراییقتصادي و دولت مجاز است با پیشنهاد مشترك معاونت، وزارت امور ا

هاي سنواتی، بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانکهایی را که به موجب قانون اجراي سیاستهاي کلی  بودجه

در بخش دولتی باقی خواهند ماند پس از کسر مالیات براي افزایش %)100( درصد صد1)44( اصل چهل و چهارم

.شده اختصاص دهد بانکهاي یاد شرکت مذکور و سرمایه دولت در

94 ماده  

نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهاي دولتی و مؤسسات و نهادهاي عمومی 

غیردولتی براي دریافت خدمات بانکی در چهارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترك وزارت امور 

.رسد هوري اسالمی ایران به تصویب شوراي پول و اعتبار می، معاونت و بانک مرکزي جمداراییاقتصادي و 

95 ماده  

گذاران بانکها و سایر مؤسسات اعتباري در صورت  به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده

شود حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت  ورشکستگی، به بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران اجازه داده می

:ها با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید اد صندوق ضمانت سپردهبه ایج

                                                                                                                                      
اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی  اقتصادي، قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه براي مالحظه ) 1

به بخش سوم، صفحه  18/11/1386قانون اساسی مصوب ) 44(ایران و اجراء سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم 

 .مراجعه فرمایید 560
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دولتی است که از محل حق عضویتهاي دریافتی از بانکها و  ها نهاد عمومی غیر صندوق ضمانت سپرده -الف

.سایر مؤسسات اعتباري اداره خواهد شد

.می استها الزا عضویت کلیه بانکها و سایر مؤسسات اعتباري در صندوق ضمانت سپرده - ب

به پیشنهاد بانک  میزان حق عضویتها متناسب با گردش مالی بانکها و مؤسسات اعتباري مذکور بنا -ج

.رسد وزیران می هیئتمرکزي جمهوري اسالمی ایران به تصویب 

ها بنابه پیشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و با هماهنگی  اساسنامه صندوق ضمانت سپرده -د

.وزیران خواهد رسید هیئتویب معاونت به تص

96 ماده  

اداره امور بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شوراي پول و اعتبار 

.است

 1تبصره  

هاي اعتبار، صندوقهاي  ایجاد و ثبت نهادهاي پولی و اعتباري از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباري، تعاونی

خذ او همچنین ثبت تغییرات نهادهاي مذکور فقط با )ها لیزینگ(شرکتهاي واسپاري  ها و فیالحسنه، صرا قرض

.پذیر است مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران امکان

 2تبصره  

دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، نیروي  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر

.سالمی ایران و وزارت تعاون مکلف به رعایت مفاد این ماده هستندانتظامی جمهوري ا

 3تبصره  

اي و لغو مجوز و  اساس مقررات قانونی، اختیار سلب صالحیت حرفه بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران بر

.محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد

مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباري توسط  یئتهاي، اعضاء  در صورت سلب صالحیت حرفه

.گردند مربوطه منفصل می مسئولیتبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران از 

.شود قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می ادامه تصدي مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیر
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به دویست میلیون ریال افزایش  13511کی کشور مصوب قانون پولی و بان) 44( ماده) 2( بند مبلغ مندرج در

اساس رشد شاخص بهاي کاال و خدمات مصرفی اعالمی به صورت رسمی به  بار بر  سه سال یک و هر یابد می

.گردد وزیران تعدیل می هیئتپیشنهاد بانک مرکزي توسط 

 4تبصره  

اي آنان از سوي بانک  ز صالحیت حرفهمدیره بانکهاي دولتی پس از صدور مجو هیئتعامل و  انتخاب مدیر

همچنین دو سوم اعضاء .این افراد باید حداقل داراي دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند.پذیر است مرکزي امکان

.مدیره حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی داشته باشند هیئت

97 ماده  

شوراي پول و اعتبار موظف  2قام معظم رهبريسیاستهاي کلی برنامه پنجم ابالغی م)23( با توجه به بند

:است طی سالهاي برنامه موارد زیر را انجام دهد

، حسابداري و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداري بدون ربااجراییهاي  اصالح رویه -الف

تأمین مالی اسالمی ترویج استفاده از ابزارهاي تأمین مالی اسالمی جدید نظیر صکوك جهت کمک به  - ب

بانکهاي کشور

اصالح ساختار بانک مرکزي در جهت تقویت نظارت بر نهادهاي پولی و مالی به منظور تحقق اهداف  -ج

کالن اقتصادي کشور

:افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از طرق ذیل -د

شده توسط بانک مرکزي در ارائه گزارشهاي مالی و بهبود   استانداردهاي تعیینالزام بانکها به رعایت  -1

نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطالع رسانی مبادالت مشکوك به بانک مرکزي

اندازي سامانه نظارتی قوي جهت شناسایی فعالیتهاي غیر متعارف بانکها هنگام دستکاري نرخهاي  راه -2

وشهاي خاصها و تسهیالت به ر سود سپرده

                                                                                                                                      
مراجعه  621به بخش سوم، صفحه 18/4/1351قانون پولی و بانکی کشور مصوب ) 44(ماده ) 2(بند براي مالحظه ) 1

.فرمایید

به  هاي کلی برنامه پنجمسیاستراجع به  مقام معظم رهبري 21/10/1387ابالغیه مورخ )23(بند ي  براي مالحظه )2

.مراجعه فرمایید 12ي  ، صفحهاولبخش 
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تقویت نظامهاي پرداخت -هـ

98 ماده  

و خرید  3، مرابحه2، عقود اسالمی استصناع1به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا

.رسد وزیران می هیئت تصویب به این ماده  اجرایی نامه آیین.شود اضافه می 4دین

بازار سرمایه

99 ماده  

زار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام به منظور ارتقاء جایگاه با

 13845قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب ) 4( مطابق مادهسایر تدابیر ساماندهی، .شود می

  .است

حداکثر ظرف شش ماه پس از اند  کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده -الف

عدم ثبت، تخلف .ابالغ این قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند

                                                                                                                                      
  .مراجعه فرمایید 727ي  به بخش سوم، صفحه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ي براي مالحظه) 1

مواد  در این توافق، تهیه. دهنده با صنعتگر براي ساختن کاالي معین مانند میز و لباس توافق سفارشاستصناع عبارت از  )2

 – 427ص  - 1جلد  –السالم  فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم. (اولیه و عملیات ساخت کاال بر عهده سازنده است

  )اهللا سید محمود هاشمی شاهرودي نوشته جمعی از پژوهشگران زیر نظر آیت

تر از قیمت خرید  شده آنرا گران گردد که فروشنده با اعالم بهاي کاالي خریداري اي اطالق می به معاملهبیع مرابحه ) 3

هایی که  ، مقدار سود، مقدار غرامت و نیز هزینه)رأس اعمال(در بیع مرابحه فروشنده خریدار باید از قیمت خرید . بفروشد

  )197، ص 2همان منبع، جلد . (فروشنده براي حمل و نقل کاال و جز آن، متحمل شده است آگاهی داشته باشند

را با کسر مبلغی ... دار واقعی مشتریان مانند سفته، برات، چک و  ن روش بانک اسناد طلب مدتدر ای: خرید دین) 4

داري بدون ربا نوشته دکتر سید عباس  کتاب اصالح قانون و الگوي عملیاتی بانک(کند  می) تنزیل(خریداري ) درصدي(

  )84، ص 1388ریزي  موسویان، انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

به بخش سوم،  1/9/1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب ) 45(و ) 4(اد ومي  براي مالحظه) 5

  .مراجعه فرمایید 622ي  صفحه
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ناشران اوراق بهادار .شود و لیکن مانع از اجراي تکالیف قانونی براي ناشر اوراق بهادار نخواهد بود محسوب می

قانون بازار اوراق )45( اساس ترتیبات مقرر در ماده العات مالی خود را برثبت شده نزد سازمان مذکور باید اط

.منتشر نمایند بهادار جمهوري اسالمی ایران

معامالت اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با  - ب

پذیر بوده و معاملۀ اوراق بهادار مذکور بدون رعایت  نیک از آنها حسب مورد امکا رعایت مقررات معامالتی هر

.ترتیبات فوق فاقد اعتبار است

پس از معاملۀ اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان که در یکی از بورسها یا بازارهاي خارج از بورس معامله  -ج

پس از )نقل و انتقال(ي هاي کاالیی، عملیات تسویه وجوه و پایاپا شده در بورس اند و کاالهاي معامله شده

.گیرد گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می معامالت در شرکتهاي سپرده

اي ثبت و نگهداري شوند که قابلیت  گونه کنندگان آنها باید به سوابق معامالت اوراق بهادار و معامله -د

داکثر تا دو ماه پس از ابالغ قانون توسط سازمان این بند ح اجراییدستورالعمل .بازسازي معامالت را داشته باشند

.گردد بورس و اوراق بهادار تهیه و ابالغ می

عامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهادهاي مالی  مدیره و مدیر هیئتاعضاء  -هـ

منظور   هاي مالی جدید بهو یا قانون توسعۀ ابزارها و نهاد 1موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران

اند و نزد مرجع ثبت شرکتها  قانون اساسی تاکنون تشکیل شده)44( چهارم و  تسهیل اجراي سیاستهاي اصل چهل

اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است  در سراسر کشور به ثبت رسیده

خودداري از ثبت نهاد .نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري ) 49( مادة) 1( مشمول بندشود و فعالیت مدیران آنها  مالی تخلف محسوب می

                                                                                                                                      
منظور : نهادهاي مالی :1/9/1384مصوب  قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران 1ماده  21بند مطابق  – )1

گران، بازار گردانان،  معامله/ لی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله میتوان به کارگزاران، کارگزاران نهادهاي ما

مشاوران سرمایه گذاري، مؤسسات رتبه بندي، صندوقهاي سرمایه گذاري، شرکتهاي سرمایه گذاري، شرکتهاي پردازش 

  .نشستگی اشاره کرداطالعات مالی، شرکتهاي تأمین سرمایه و صندوقهاي باز
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زمان بورس سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است نهادهاي مالی را فقط با مجوز سا.است 1اسالمی ایران

هرگونه تغییرات در اساسنامه و .و اوراق بهادار ثبت نموده و از ثبت نهادهاي مالی بدون مجوز خودداري نماید

تأیید صالحیت .سرمایۀ نهادهاي مالی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است

لی است که به تصویب شوراي عالی بورس و اوراق بهادار اساس دستورالعم اي مدیران نهادهاي مالی بر حرفه

.رسد می

کاالهایی که در بورسهاي کاالیی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته شده و  -و

.گیرد گیرد طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورسها عرضه شده و مورد معامله قرار می مورد داد و ستد قرار می

متشکل  رضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کاالهاي مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهاي غیرع

.کاالیی نیست

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهادهاي مالی، تشکلهاي خودانتظام و ناشران اوراق  -ز

تسهیل اجراي سیاستهاي کلی اصل  منظور به مالی جدید  قانون توسعۀ ابزارها و نهادهاي) 13( بهادار موضوع ماده

شوند مکلفند مدارك هویت و کلیه اسناد و مدارك مربوط به  انتخاب شده یا می 2قانون اساسی)44( چهل و چهارم

سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطالعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار 

سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یاد شده را .ایندارائه نم

در پایگاه اطالعاتی مذکور ثبت و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و 

الی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات سوابق تخلفاتی و کیفري مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهاي م

انتشار اسامی مدیران به همراه .رسد منتشر نماید که به تصویب شوراي عالی بورس و اوراق بهادار می اجرایی

.پذیر است صالح امکان سوابق آنان پس از تأیید مرجع ذي

                                                                                                                                      
هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت  :قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران 49ماده 1بند  )1

گري، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا  معامله/ هر عنوان به فعالیتهایی از قبیل کارگزاري، کارگزار 

..ک از عناوین مزبور معرفی کندخود را تحت هر ی

منظور تسهیل اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و  قانون توسعۀ ابزارها و نهادهاي مالی جدید به ي  براي مالحظه) 2

الزم به ذکر است در بند .مراجعه فرمایید  625 ي به بخش سوم، صفحه 25/9/1388قانون اساسی مصوب )44(چهارم 

.و در بند هـ صندوق سرمایه گذاري تعریف شده استنهاد واسط مالی  1د ماده 
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100 ماده  

آن دسته از  1قانون اساسی) 44(چهارم  و  کلی اصل چهل سیاستهاي  قانون اجراي) 34( در اجراي ماده

گذاري استانی،  طریق شرکتهاي سرمایه کنندگان سهام عدالت که قبل از پایان دوره تقسیط خود و یا از دریافت

توانند از تخفیف در بهاي سهام براي  التفاوت اقساط باقیمانده بهاي سهام دریافتی خود را پرداخت نمایند، می مابه

  سازي به دستورالعمل تخفیف و نحوه انتقال سهام با پیشنهاد سازمان خصوصی.نده برخوردار شوندهاي باقیما دوره

.رسد واگذاري می هیئتتصویب 

 1تبصره  

.شده تا سقف اقساط سررسید شده ممنوع است پرداخت هرگونه سود سهام یاد

 2تبصره  

اقساط معوق و سررسید شده با رعایت  انمیز  بهتواند  واگذاري می هیئتسازي پس از تأیید  سازمان خصوصی

گذاري استانی، سهام وثیقه نزد خود را  ماهه پس از مهلت مقرر قانونی و اعالم به شرکتهاي سرمایه دوره شش

.براي وصول اقساط معوق تملک نماید

تجارت

101 ماده  

سازي فرآیند توزیع  شفاف وري شبکه توزیع و به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهره

:تواند کاال و خدمات، دولت می

دولتی پخش کاال تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید  نسبت به ارائه الیحه ساماندهی واحدهاي غیر -الف

نحوي که استانداردهاي مورد نیاز براي فعالیت پخش، ابزارهاي نظارتی و مدیریتی دولت و نیاز سیاستهاي  به

.کننده کاهش یابد  ورد توجه قرار گرفته و اختالف قیمت تولیدکننده و مصرفرقابتی م

                                                                                                                                      
اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی  اقتصادي، قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه براي مالحظه ) 1

به بخش سوم،  18/11/1386قانون اساسی مصوب ) 44(ایران و اجراء سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم 

  .یدمراجعه فرمای 560صفحه
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واحدهاي صنفی بدون پروانه را ساماندهی و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب، برق، گاز، تلفن و خدمات  - ب

رسد، تا  می وزیران هیئت تصویب به اي که  نامه آییناساس  گونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب بر شهري این

این حکم مانع از اجراي سایر .جریمه تعیین و دریافت نماید عنوان  بهدو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب 

.مقرر در قوانین مربوط نیست اجراییضمانتهاي 

به منظور ایجاد )ایران کد(بندي و خدمات شناسه کاال و خدمات ایران  نسبت به توسعه نظام ملی طبقه -ج

کنندگان کاال و  جم و یکپارچه براي تبادل اطالعات مربوط به کاالها و خدمات اقدام نموده و کلیه عرضهنظام منس

ربط را موظف به استفاده از آن  ذي اجراییو دستگاههاي )کد( خدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن این شناسه

1.نماید

گذاري را به کاالها  قیمت 2قانون اساسی) 44( با رعایت قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم - د

.اي و ضروري محدود نماید و خدمات عمومی و انحصاري و کاالهاي اساسی یارانه

 1تبصره  

دولت مکلف است ضوابط تعیین کاالهاي اساسی، انحصاري و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین 

صویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان قیمت این کاالها و خدمات را ظرف سه ماه پس از ت

.شوراي اقتصاد برساند تصویب به ربط  هاي ذي وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه

 2تبصره  

التفاوت  در اجراي این بند، چنانچه قیمت فروش کاال یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه

یفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از قیمت عادله روز و تکل

.ربط به دولت تهاتر گردد محل بدهی دستگاه ذي

                                                                                                                                      
مورخ ك 37179ت/18596شمارهمصوبه  بندي و خدمات شناسه کاال و خدمات نامه اجرایی نظام ملی طبقه آیینبه ) 1

  مراجعه شود و اصالحات بعدي آن11/2/1386

اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی  اقتصادي، قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه براي مالحظه  )2

به بخش سوم، صفحه  18/11/1386قانون اساسی مصوب ) 44(سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم  ایران و اجراء

  .مراجعه فرمایید 560
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102 ماده  

امور  ،1قانون اساسی) 44(وزارت بازرگانی مجاز است در راستاي اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم 

گذاري کاالها و خدمات را به تشکلهاي  سازي، توزیع، بازرسی و قیمت أمین، ذخیرهتنظیم بازار اعم از ت اجرایی

کننده  ها و همچنین تشکلهاي مردم نهاد حمایت از مصرف ها و تعاونی صنفی تولیدي، توزیعی و خدماتی، اتحادیه

.واگذار نماید

 1تبصره  

 نامه آیینیارات واگذار شده در چهارچوب هاي موضوع این ماده، در مقابل اخت ها و تعاونی تشکلها، اتحادیه

جبران  مسئولرسد، پاسخگو و  وزیران می هیئتکه به پیشنهاد وزارت بازرگانی و معاونت به تصویب  اجرایی

.خسارت خواهند بود

 2تبصره  

وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران 

.ي داخلی اقدام نمایدنیازها

 3تبصره  

دولت مکلف .االجراء نیست در طی برنامه پنجم براي سیگار الزم 2قانون ممنوعیت ورود کاالهاي غیر ضرور

است اقدامات الزم را مشتمل بر کاهش مصرف، تولید سیگار خارجی معتبر با نشان تجاري اصلی در داخل کشور 

نحوي که تا پایان برنامه، توازن تولید در داخل   آورد به عمل  بهدات را به عدم وار 3مشروط بر تعهد شرکت مذکور

.با مصرف برقرار گردد

                                                                                                                                      
.مراجعه فرمایید 333به بخش سوم، صفحه  قانون اساسی) 44(سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم براي مالحظه  )1

مراجعه  631به بخش سوم، صفحه 22/6/1374مصوب  قانون ممنوعیت ورود کاالهاي غیر ضروربراي مالحظه ) 2

  .فرمایید

.باشد می شرکت مادر تخصصی دخانیات ایراناز شرکت مذکور رسد منظور  به نظر می) 3
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103 ماده  

جز در مواردي که رعایت   فنی براي واردات در طول سالهاي برنامه به اي و غیر تعرفه برقراري موانع غیر

دولت مکلف است با وضع نرخهاي معادل  صورت وجود چنین موانعی در.کند، ممنوع است موازین شرع اقتضاء می

.اي نسبت به رفع آن اقدام کند تعرفه

تبصره  

.محصوالت کشاورزي مشمول این ممنوعیت نیست

104 ماده

ها، اتحادیه شرکتها  ها، خوشه ارتقاء مشارکت بنگاهها و افزایش سهم تشکلها، شبکه منظور به  -الف

رکتهاي بزرگ صادراتی و داراي تنوع محصول، دولت مجاز است ، شرکتهاي مدیریت صادرات و ش)ها کنسرسیوم(

طریق این  نفتی را از مستقیم خود در حوزه صادرات غیر ها و حمایتهاي مستقیم و غیر کمکها، تسهیالت، مشوق

.ها اعطاء نماید تشکل

.واهند بودجبران خسارت خ مسئولهاي موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده، پاسخگو و  تشکل

.رسد وزیران می هیئتاین بند توسط وزارت بازرگانی و معاونت تهیه و به تصویب  اجرایی نامه آیین

.طول برنامه ممنوع است نفتی و خدمات در اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کاالهاي غیر - ب

 1تبصره  

.گردد ط شوراي اقتصاد تعیین میفهرست کاالهاي نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توس

 2تبصره  

اي براي صادرات مواد خام یا داراي ارزش  صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه منظور به دولت مجاز است 

.افزوده پایین وضع و دریافت نماید

 3تبصره  

ی، میزان عوارض موضوع این ماده برحسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخل

این .رسد شوراي اقتصاد می تصویب به فهرست و عوارض مربوطه این کاالها و جدول مذکور .یابد میکاهش 

.عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعالم عمومی قابل وصول است

هاي مرسوم در   صادرات کاالها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهاي اجباري و گواهی -ج

.الملل مورد درخواست خریداران معاف است ت بینتجار
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تبصره  

شود با لحاظ منافع ملی تا پایان سال اول برنامه ترتیبات قانونی الزم براي اصالح  به دولت اجازه داده می

قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوقهاي صادراتی مندرج در این قانون و دیگر قوانین مربوطه که 

.آورد عمل  بهمی دارند را جنبۀ دائ

در مواردي که کاالیی )دامپینگ ضد(شکنی   دولت تدابیر و اقدامهاي مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد قیمت -د

.شود را اتخاذ و اعمال نماید متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می با شرایط غیر

جز موارد زیر   و صدور کلیه کاالها و خدمات بهگردد  تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی -هـ

  :مجاز است

تشخیص سازمان میراث فرهنگی  اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی به -1

هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت  اقالم خاص دامی، نباتی، خاك زراعی و مرتعی و گونه -2

.زي و سازمان حفاظت محیط زیستجهاد کشاور تشخیص وزارت  تنوع زیستی داشته باشند، به

تبصره  

کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و  صادرات کاالهایی که دولت براي تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می

در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه .تصویب شوراي اقتصاد مجاز است

.اخذ کنند داراییشده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادي و  االهاي صادرهاي مستقیم پرداختی به ک یارانه

دولت موظف است ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاري کشور با قوانین و مقررات  -و

ن سازي و توانمندسازي ارکا  جمله سازمان تجارت جهانی، نسبت به آماده المللی از اي و بین هاي منطقه اتحادیه

.اقدام قانونی نماید)WTO( اقتصادي کشور براي عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی

105 ماده

ادغام شرکتهاي تجاري، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شکل  -الف

قوقی شرکتهاي ادغام محو شخصیت ح(و ادغام دو یا چند جانبه )شرکت پذیرنده - بقاء یکی از شرکتها(جانبه  یک

، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکتهاي )شرکت جدید - شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید

.تجاري موضوع ادغام، مجاز است

.گردد باشد نمی امور موضوع این بند شامل مواردي که شرعاً قابل انتقال نمی
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یا شرکتهاي موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام ، دیون و مطالبات شرکت داراییکلیه حقوق و تعهدات، 

.شود یا شرکت جدید منتقل می

صورت عدم تمایل  در.یابند کارکنان شرکتهاي موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می

نون کار برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایاي پایان کار مطابق مقررات قا

مورد نیروي کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از  در.شود توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و ) 113(مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و اصالح ماده 

.شود عمل می26/5/13821مصوب فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، 

گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتهاي  سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهاي موضوع این بند حاصل می

و  3/12/1366قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب   )48( ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده

.معاف است 2آن هاي اصالحیه

ل بروز قدرت و انحصار و همچنین دامنه مفید دولت موظف است شرایط پیشگیري از ایجاد تمرکز، اعما - ب

اصالح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سیاستهاي کلی اصل « قانون) 9( فصلو مجاز ادغامها را مطابق 

.بینی نماید پیش »3قانون اساسی)44( چهل و چهارم

106 ماده  

از %)30( ، حداقل سی درصددولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه ضمن کاهش زمان ترخیص کاال

.فعالیت خود را کاهش دهد مبادي ورودي و خروجی گمرکی کم

                                                                                                                                      
قانون برنامه سوم ) 113(قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و اصالح ماده براي مالحظه ) 1

مراجعه  671به بخش سوم، صفحه 26/5/1382هوري اسالمی ایران، مصوب توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جم

  .فرمایید

به بخش سوم، صفحه  هاي آن و اصالحیه 3/12/1366قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب   )48(ماده براي مالحظه  )2

  .مراجعه فرمایید 432

اجتماعی و فرهنگی جمهوري  اقتصادي،  قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعهفصل نهم براي مالحظه  )3

به بخش سوم،  18/11/1386قانون اساسی مصوب ) 44(اسالمی ایران و اجراء سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم 

.مراجعه فرمایید 597 صفحه
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تبصره  

ارتقاء دقت و سرعت در عملیات کنترلی و افزایش تجارت، مبادي  منظور به شود  به دولت اجازه داده می

.باقیمانده را به فناوري روز و تکنولوژي نوین مجهز نماید

107 ماده  

تسهیل و  منظور به صادي با منافع مشترك با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی تشکیل گروه اقت

اساس قراردادي کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت  گسترش فعالیت اقتصادي و تجاري براي یک دوره محدود و بر

ع اضرار به شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسالمی و اصل من

.غیر و منع انحصار مجاز است

 1تبصره  

طور   هتغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاء گروه ب

که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به  باشند، مگر این پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می مسئولتضامنی 

.افق شده باشدترتیب دیگري تو

2 تبصره  

 و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد) 6(  ماده عملیات مربوط به دفاتر تجاري، بازرسی و تصفیه، مطابق

.شود انجام می 13471الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ) 152(و ) 151(

3 تبصره  

قیقی یا انحالل یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص ح

.شود مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادي طور دیگري مقرر شده باشد موجب انحالل گروه می

108 ماده  

خرید کاال یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاري مناقصات، توسط 

.ع است، بالماناجراییدستگاههاي 

                                                                                                                                      
ی از الیحه قانونی اصالح قسمت) 152(و ) 151(و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد ) 6( ماده براي مالحظه   )1

.مراجعه فرمایید 662و  632ات به بخش سوم، صفح 24/12/1347قانون تجارت مصوب 
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 109ماده  

اي است که پس از  واردات هر نوع کاال به کشور موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه

رعایت این ضوابط براي ترخیص .شود صالح مربوط، توسط وزارت بازرگانی به گمرك ابالغ می تصویب مرجع ذي

، کاالهاي بالصاحب، صاحب متواري و 2یافته  ، ضبطی قطعیت1کاالهاي وارداتی از جمله کاالهاي متروکه

.الزامی است 3مکشوفات قاچاق

تبصره  

یا ورثۀ )صورت وجود و احراز در( منطبق با ضوابط موضوع این ماده به هزینه صاحب اولیه کاال کاالهاي غیر

ثانویه نبوده  4تصرف صورت چنانچه جزئاً یا کالً داراي قابلیت  این غیر شود و در وي، به خارج از کشور عودت می

)ره( و ستاد اجراي فرمان حضرت امام 6گردد و سازمان اموال تملیکی نباشد معدوم می 5و این اقدام اسراف محرم

اختیار گرفتن، فروش و عرضۀ آنها در داخل جز در موارد قابلیت استفاده براي مصرف ثانویه و اطمینان  مجاز به در

.از مصرف ثانویه نیست

 110ماده  

منظور اصالح الگوي مصرف نان شامل اصالح   به 7سیاستهاي کلی اصالح الگوي مصرف) 9( ر راستاي بندد

ساختار تولید، بهبود فرآیند، توسعه تولید انواع نانهاي با کیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ 

تنظیم بازار داخلی و استفاده از نیروي انسانی  ذخیره استراتژیک گندم، تنظیم مبادالت تجاري گندم و آرد با هدف

                                                                                                                                      
  .مراجعه فرمایید 25تا  22شامل مواد  30/3/1350 مصوبفصل سوم قانون امور گمرکی به  )1

  .مراجعه فرمایید 30/3/1350 مصوبقانون امور گمرکی  31ماده به  )2

قانون تأسیس سازمان  به بعد، همچنین به  26شامل مواد  30/3/1350 بمصوفصل چهارم قانون امور گمرکی به  )3

  .مراجعه فرمایید 24/10/1370مصوب  آوري و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن جمع

  .صحیح باشد "مصرف"کلمه  "تصرف"رسد بجاي  به نظر می )4

  .دصحیح باش محرم با تشدیدیا  "حرام"،"محرم" کلمه رسد بجاي به نظر می )5

  .باشد موضوع قانون تأسیس سازمان می آوري و فروش اموال تملیکی سازمان جمع )6

 344بخش سوم، صفحه  به15/4/1389ابالغی مورخ  سیاستهاي کلی اصالح الگوي مصرف) 9(بند براي مالحظه ) 7

.مراجعه فرمایید
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دولتی اعم از خصوصی و  طریق بخش غیر دیده در فرآیند تولید نان و در فضاي رقابتی و انجام امور از  آموزش

دستگاه متولی  عنوان  بهعهده شوراي اقتصاد است و وزارت بازرگانی  تعاونی، سیاستگذاري اهداف و نظارت بر

رسیدگی به تخلفات و .نماید اساس مصوبات شوراي مذکور انجام وظیفه می شود که بر ن تعیین میتنظیم بازار نا

اي است و مطابق فصل هشتم قانون نظام  جرائم و تعزیرات مربوط به گندم، آرد و نان فقط مربوط به موارد یارانه

در دیگر موارد مربوط نیز .دگرد شود و قوانین عام و خاص مغایر لغو می عمل می 24/12/13821صنفی مصوب 

.تنها قانون اخیرالذکر حاکم است

گذاري خارجی سرمایه

111 ماده  

دولت متناسب با نیازهاي روز و ضرورتهاي تحقق اهداف برنامه و به منظور افزایش کارآیی، حداکثر ظرف 

:ماه پس از تصویب این قانون نسبت به موارد ذیل اقدام قانونی نماید شش

  »2گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایران سرمایه سازمان«و تجهیز  تقویت -الف

شناسایی و اصالح قوانین و مقررات بر حسب ضرورت و تعیین و اعمال مشوقها به تناسب نیاز روز و  - ب

گذاري خارجی المللی براي جذب بیشتر سرمایه رقابتهاي بین

مناطق آزاد

112 ماده  

انداز بیست  آنها در تحقق اهداف سند چشم و ویژه اقتصادي و ایفاء نقش مؤثرساماندهی مناطق آزاد  منظور به 

پیوندي و تعامل اثرگذار  ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادي مناسب در این مناطق، هم

:اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوي توسعه ملی در بخشهاي مختلف

                                                                                                                                      
.مراجعه فرمایید 664فحه به بخش سوم، ص24/12/1382قانون نظام صنفی مصوب   فصل هشتمبراي مالحظه ) 1

کمیسیونهاي پارلمانی  1354.3.12مصوب  گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایران اساسنامه سازمان سرمایه ) 2

  مجلسین
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شوند و  نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب می  ي مناطق آزاد بهمدیران سازمانها -الف

استثناء نهادهاي دفاعی   دولتی مستقر در این مناطق به اجراییهاي دستگاههاي مسئولیتکلیه وظایف، اختیارات و 

 -  اره مناطق آزاد تجارياساس قانون چگونگی اد سازمانهاي مناطق آزاد منحصراً بر.عهده آنها است و امنیتی به

.شوند اداره می 2و قانون کار 1صنعتی و اصالحات بعدي آن

 1تبصره  

هاي دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ایشان صورت مسئولیتواگذاري وظایف، اختیارات و 

.پذیرد می

 2تبصره  

سازمان منطقه آزاد  ر مناطق آزاد به مدیراختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسالمی شهر و روستا د

.شود واگذار می

هنگام ورود به سایر نقاط کشور به   کاالهاي تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي به - ب

کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از  نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به

.حقوق ورودي معاف استپرداخت 

 1تبصره  

اي خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودي، در حکم مواد  مواد اولیه و کاالهاي واسطه

.شود اولیه و کاالي داخلی محسوب می

 2تبصره  

یژه اقتصادي که کار رفته در کاالهاي تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و و مواد اولیه و قطعات خارجی به

شود،  گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می در

.گردد و از پرداخت حقوق ورودي معاف است کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می به

شود  رها بابت خدمات بندري دریافت میهاي بندري مربوط که طبق قوانین جاري از کشتیها و شناو هزینه -ج

صنعتی در محدوده منطقه آزاد  -  در صورتی که این بنادر توسط بخشهاي خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاري

                                                                                                                                      
و اصالحات بعدي 7/6/1372مصوب صنعتی  -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري 16و  15اد موبراي مالحظه  )1

  .قانون برنامه چهارم توسعه نیز مقایسه شود 35و با ماده  .ه فرماییدمراجع 733به بخش سوم، صفحه  آن

   .باشد می مجمع تشخیص مصلحت 29/8/1369قانون کار مصوب ) 2
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مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص .گردد ایجاد شده باشند، توسط سازمانهاي مناطق آزاد مربوطه اخذ می

.المللی اقدام نمایند بین کشتیها طبق قوانین جاري و

استثناء عوارض   به(مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض  -د

صنعتی جمهوري اسالمی ایران مصوب  -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري) 10( موضوع ماده

.باشند ، مالیات و حقوق ورودي معاف می)7/6/13721

المللی، ایجاد  به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهاي آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین -هـ

ربط و تأسیس دانشگاههاي  هاي ذي نمایندگی دانشگاههاي داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعالم وزارتخانه

.بوط مجاز استصنعتی و ویژه اقتصادي با رعایت قوانین مر-در مناطق آزاد تجاري خصوصی 

کل  صنعتی با رعایت مالحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستاد - محدوده آبی مناطق آزاد تجاري -و

چگونگی اداره «قانون گردد و از امتیازات  متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می رسد به فاصله هشتصد می

  .ات بعدي آن برخوردار استو اصالح 7/6/1372مصوب » صنعتی ایران -مناطق آزاد تجاري

%) 1(به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمانهاي مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد  -ز

از محل وصول عوارض ورود و صدور کاالها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهاي حمایتی به محرومین و 

.نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند

هاي بازرگانی بیمه

113 ماده  

دولتی به منظور ایجاد  مشارکت شرکتهاي بیمه خارجی با شرکتهاي بیمه تجاري داخلی با اولویت بخش غیر

شرکت بیمه مشترك بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکتهاي بیمه داخلی و همچنین تأسیس و 

                                                                                                                                      
 733به بخش سوم، صفحه  صنعتی و اصالحات بعدي آن -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاريبراي مالحظه ) 1

.مراجعه فرمایید
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و  1قانون اساسی)44( جی با رعایت سیاستهاي کلی اصلفعالیت شعب و نمایندگی شرکتهاي بیمه بازرگانی خار

  .قوانین مربوط مجاز است

114 ماده  

اي و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباري در  شود ضمن اصالح نظام نظارت تعرفه به دولت اجازه داده می

 ،مقررات نظارت مالی صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر

.بندي مؤسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگري و رتبه

 115ماده

منحصر به مواردي است )حق بیمه و حق بیمه اتکایی(وضع و دریافت هرگونه عوارض بر بیمه تجاري  -الف

.می تعیین شده استکه در قوانین مصوب مجلس شوراي اسال

مکلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین  داراییاقتصادي و  وزارت امور - ب

.بیمه شخص ثالث را اعمال نماید

 116ماده  

) 30( به صورت انحصاري با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده اجراییهاي دستگاههاي  انجام بیمه

.شود االثر می در طول سالهاي برنامه ملغی 13502گري مصوب سال  کزي ایران و بیمهقانون تأسیس بیمه مر

                                                                                                                                      
به مقام معظم رهبري  1/3/1384ابالغی  قانون اساسی) 44(کلی اصل چهل و چهارم  سیاستهايبراي مالحظه  )1

  .مراجعه فرمایید 333 بخش سوم، صفحه

 به بخش سوم، صفحه  1350گري مصوب سال  قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه) 30(ماده براي مالحظه ) 2

.مراجعه فرمایید 731
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کاهش وابستگی به نفت

117 ماده  

اي به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهاي  به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه

:اي دولت، به نحوي اقدام شود که عمومی در تأمین اعتبارات هزینه

در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیاتهاي مستقیم و  -الف

  .برسد%) 10( هاي مالیاتی حداقل به ده درصد با گسترش پایه

 1تبصره  

 برقراري هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودي عالوه بر آنچه که در قوانین مربوطه

این قانون طی ) 222(تصویب شده است براي اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههاي موضوع ماده 

.سالهاي اجراي برنامه ممنوع است

 2تبصره  

دولت مکلف است با اجراي کامل قانون مالیات بر ارزش افزده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه ساالنه 

سهم شهرداریها و  .برسد%) 8( اي که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد ونهگ یک واحد درصد اضافه نماید؛ به

  .شود تعیین می%) 5( و سهم دولت پنج درصد) عوارض عنوان  به%) (3( دهیاریها از نرخ مزبور سه درصد

ه ده اي به طور متوسط ساالن نسبت درآمدهاي عمومی به استثناء درآمدهاي نفت و گاز به اعتبارات هزینه - ب

  .افزایش یابد%) 10( درصد

  .کمتر از نرخ تورم، افزایش یابد%) 2( اي دولت ساالنه حداکثر دو درصد اعتبارات هزینه -ج

تبصره  

.تأمین کسري بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزي و سیستم بانکی ممنوع است

118 ماده  

و یا  اجراییلیت این بخشها، به دستگاههاي دولتی و توسعه فعا حمایت مالی از بخشهاي غیر منظور به 

اي و یا  سرمایه هاي داراییشود در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی، اعتبار تملک  شرکتهاي دولتی اجازه داده می

اساس قراردادهاي منعقده  شده یا یارانه سود تسهیالت، بر  گذاري داخلی خود را در قالب وجوه اداره منابع سرمایه
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بانکهاي عامل قرار دهند تا در چهارچوب مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط  در اختیار

.دولتی قرار گیرد بخشهاي غیر

، معاونت و بانک مرکزي داراییپیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و   این ماده به اجرایینامه  ینیآ

.سدر وزیران می هیئت تصویب به جمهوري اسالمی ایران 

اصالح نظام مالیاتی

119 ماده  

دولت موظف است در راستاي هدفمند سازي معافیتهاي مالیاتی و شفاف سازي حمایتهاي مالی اقدامات ذیل 

:آورد عمل  بهرا 

جاي معافیتهاي قانونی مالیاتی  جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به -الف

خرجی در قوانین بودجه ساالنه - صورت جمعیمذکور به   مالیاتی  ثبت معافیتهاي - ب

 1تبصره  

.گیرد به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیتهاي قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی

 2تبصره  

.تسلیم اظهارنامۀ مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداري از هرگونه معافیت مالیاتی است

120 ماده  

اي اشخاص  اطالعات مؤدیان مالیاتی شامل اطالعات درآمدي و هزینه سازمان امور مالیاتی مکلف است پایگاه

کلیه دستگاههاي .حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند

طابق با ربط که اطالعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند موظفند م و نهادهاي عمومی و ذي اجرایی

در سال اول برنامه  داراییدستورالعمل تبادل اطالعات با حفظ محرمانه بودن که توسط وزارت امور اقتصادي و 

.رسد، این اطالعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند وزیران می هیئتتنظیم و به تصویب 

 1تبصره  

هاي  اي برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامهسازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجر

باشند و نیز ابالغ اوراق مالیاتی براي تمام یا  مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می
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هاي نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روشها  برخی از مؤدیان مذکور از فناوري

.اده نمایداستف

 2تبصره  

اساس ضوابط  سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاري مراکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و بر

.اندازي مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی اقدام نماید حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به راه 1آن مرکز

121 ماده  

تصادي و تشخیص درآمدهاي مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، به منظور شفافیت در مبادالت اق

وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شوراي اصناف کشور تا پایان سال دوم 

.ایدنم)مکانیزه فروش(هاي صندوق فروش  اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه برنامه صاحبان مشاغل را بر

)مکانیزه فروش(اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش  هاي انجام شده بابت خرید، نصب و راه معادل هزینه

)هاي مذکور در اولین سال استفاده از سامانه(توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور 

در هر سال، موجب )مکانیزه فروش(فروش عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق .قابل کسر است

.شود محرومیت از معافیتهاي مالیاتی مقرر در قانون براي سال مربوط می

اساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل که ملزم به  تدریج و بر  سازمان امور مالیاتی موظف است به

ید و تا شهریور ماه هر سال از طریق اطالع هستند را تعیین نما)مکانیزه فروش(استفاده از سامانه صندوق فروش 

االنتشار و روزنامه رسمی کشور  هاي کثیر کتبی و رسمی به اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درج در یکی از روزنامه

.اعالم و از ابتداء فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید

122 ماده  

، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص طور جمعی یا فردي  دولتی به مدیران اشخاص حقوقی غیر

حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیاتهاي مستقیم و مالیات بر ارزش 

 مسئولیتافزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی 

.مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست مسئولیتن ای.تضامنی خواهند داشت

                                                                                                                                      
  .رسد مراکز صحیح باشد به نظر می )1
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123 ماده  

) 38( ماده) 1( و تبصره)الف( عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهاي تولیدي موضوع بند

هاي همان شهرستان  در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاري 1قانون مالیات بر ارزش افزوده

به بیش از یک شهرستان در )پنجاه نفر و بیشتر(صورتی که آلودگی واحدهاي بزرگ تولیدي  در.گردد یتوزیع م

اي  اساس سیاستهاي اعالمی معاونت به نسبت تأثیرگذاري، در کمیته یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر

کل امور  ل محیط زیست و مدیرک ربط، مدیر ریزي استان، فرمانداران شهرستانهاي ذي مرکب از معاون برنامه

.شود مالیاتی استان بین شهرستانهاي متأثر توزیع می

کننده   صورتی که شهرستانهاي متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع در

ریزي استانهاي  نامهمتشکل از نماینده معاونت، معاونین بر)پنجاه نفر و بیشتر(عوارض آلودگی واحدهاي بزرگ 

اساس سیاستهاي اعالمی معاونت  ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی بر ذي

.اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد

توسعه تعاون

124 ماده  

لی تا پایان برنامه اقتصاد م%) 25( دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بیست و پنج درصد

درآمد جامعه، با رعایت  با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازي اقشار متوسط و کم

تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و 

  :دهد می قانون اساسی اقدامات زیر را انجام) 44( چهارم

                                                                                                                                      
به بخش سوم،  17/2/1387مصوب  قانون مالیات بر ارزش افزوده) 38(ماده ) 1(و تبصره )الف(بند براي مالحظه  )1

قانون رفع برخی از موانع ) 1(قانون اصالح ماده اصالحی  1ماده الزم به ذکر است مطابق  .مراجعه فرمایید 431صفحه 

  :)17/6/1366اصالحی ( 1386گذاري صنعتی مصوب  تولید و سرمایه

نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهاي تولیدي آالینده محیط زیست همچنان  -1 ماده

مجلس شوراي اسالمی در این زمینه  17/2/1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ) 38(ماده ) 1(اساس مفاد تبصره  بر

.االجراء است الزم 1/7/1387اریخ این قانون از ت .انجام خواهد شد
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در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم   %)15( درصد  افزایش سهم تعاونیها به پانزده -الف

  .نمودن تسهیالت الزم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانکهاي تعاونی

عاون در جهت ارتقاء سهم گذاري ت افزایش ساالنه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه - ب

قانون اصالح موادي از قانون برنامه ) 29(ماده ) 2( آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء

هاي سنواتی به منظور  در قالب بودجه 1قانون اساسی) 44( چهارم و اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم

تعاونیهاي فراگیر ملی با اولویت تعاونیهاي کشاورزي، ) ریسک( اعطاء تسهیالت بانکی و پوشش خطرپذیري

  .روستایی و عشایري

وزارت تعاون وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسالمی ایران و دیگر تشکلهاي تعاونی  -ج

زارت این بند با پیشنهاد مشترك و اجرایی نامه آیین.گري بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت وظایف تصدي

تعاون و اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسالمی ایران تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به 

، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهاي اجراییهرگونه دخالت دولت در امور .وزیران خواهد رسید هیئتتصویب 

.رت تعاون نیستمفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزا.تعاون ممنوع است

نفت و گاز

125 ماده

وزارت نفت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید  -الف

برداري از حداکثر ظرفیتها براي توسعه میدانهاي نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده با  مورد نیاز براي بهره

تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون 1389  حفظ ظرفیت تولید سال

متر مکعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترك، با تأکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصویب توجیه 

با معاونت با  نامه فقتموافنی و اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله 

:استفاده از روشهاي زیر اقدام نماید

استفاده از انواع روشهاي اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز -1

                                                                                                                                      
قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و ) 29(ماده ) 2(جزء براي مالحظه  )1

.مراجعه فرمایید 587به بخش سوم، صفحه 8/11/1386مصوب  قانون اساسی) 44(چهارم 
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تبصره  

شرایط اساسی این روشها با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه براي دولت در سال اول برنامه با 

.رسد نفت تهیه و به تصویب شوراي اقتصاد می پیشنهاد وزارت

کارسازي انتشار اوراق مالی ریالی و ارزي در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط،  -2

بدون تضمین دولت

قانون برنامه چهارم )14( ماده)ب( استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند -3

1توسعه

تبصره  

تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و تولید از کلیۀ میادین مشترك شناخته شده  وزارت نفت می

.آورد عمل  بهاقدام و تالش الزم را 

کلی نظام در بخش انرژي  و سیاستهاي 2انداز بیست ساله کشور دولت مکلف است بر مبناي سند چشم - ب

را به عنوان  »سند ملی راهبرد انرژي کشور «و با پشتوانه کامل کارشناسی 3رهبريابالغی از سوي مقام معظم 

سند باالدستی بخش انرژي براي یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون 

.برساند  برنامه تهیه و به تصویب مجلس شوراي اسالمی

تبصره  

طرح  اجراییبرنامه «ذي ربط  اجراییتند با همکاري سایر دستگاههاي هاي نفت و نیرو موظف هس وزارتخانه

را ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژي کشور تهیه و به تصویب  »جامع انرژي کشور

.وزیران برسانند هیئت

                                                                                                                                      
  .مراجعه فرمایید 347به بخش سوم، صفحه  وسعهقانون برنامه چهارم ت)14(ماده )ب(بند براي مالحظه  )1

.مراجعه فرمایید 5، صفحه اولبه بخش  انداز بیست ساله کشور سند چشمبراي مالحظه  )2

به بخش  1/3/1384مورخ  م رهبريکلی نظام در بخش انرژي ابالغی از سوي مقام معظ سیاستهايبراي مالحظه  )3

  .مراجعه فرمایید 340سوم، صفحه 
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126 ماده  

منابع نفت و گاز در سراسر کشور چه بیشتر  شود به منظور شناسایی و اکتشاف هر به وزارت نفت اجازه داده می

در کلیه مناطق کشور به استثناء استانهاي  ،کارگیري فناوریهاي جدید در عملیات اکتشافی و نیز انتقال و به

بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر مناطق دریایی و خشکی مشترك با همسایگان که عملیات  ،خوزستان

طرف قرارداد انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاري شود، در )کریس( اکتشافی مربوط با خطرپذیري

هاي سنواتی کل کشور و تصویب شوراي اقتصاد و  این قانون و در قالب بودجه)125(در ماده  قالب ارقام مذکور

ادین جدید از با معاونت، نسبت به عقد قراردادهاي بیع متقابل توأم براي اکتشاف و توسعه می نامه موافقتمبادله 

هاي اکتشافی اعم از  هزینه. طریق برگزاري مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید

هاي توسعه از محل فروش  در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه  مستقیم مستقیم و غیر

.محصوالت تولیدي همان میدان بازپرداخت خواهد شد

 مجوزهاي صادره داراي زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل

اي از منطقه کشف نشده باشد،  در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاري در هیچ نقطه.باشد تمدید می

.نخواهد داشتگونه وجهی را  و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ یابد میقرارداد خاتمه 

127 ماده  

شود در چهارچوب بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکتهاي تابعه و منابع  به وزارت نفت اجازه داده می

خارجی ترجیحاً با مشارکت بخشهاي خصوصی و تعاونی پس از تأیید شوراي اقتصاد نسبت به تکمیل دو 

بشکه هزار  120هزار و  360با ظرفیت اسمی به ترتیب » فارس«و » ستاره خلیج فارس«پاالیشگاه میعانات گازي 

.گذاري و یا تسهیالت در قالب وجوه اداره شده اقدام نماید صورت سرمایه  به

برداري از آنها استفاده از روشهاي تهاتري براي خرید و فروش  هاي موضوع این ماده و بهره تا اتمام پروژه

.موارد ضروري مجاز است تصاد درهاي مورد نیاز با تصویب شوراي اق فرآورده

.تهاتر نفت خام و میعانات گازي از شمول این حکم مستثنی است
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اندازي آنها براي واگذاري سهام خود در چهارچوب قانون اجراي  دولت مکلف است حداکثر یک سال پس از راه

.دآور عمل  بهاقدامات الزم را  1قانون اساسی)44( سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم

128 ماده  

هاي نفتی ایران  شود از محل منابع داخلی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده به وزارت نفت اجازه داده می

گذاري بخشهاي خصوصی و تعاونی در طرحهاي  نسبت به اعطاء تسهیالت در قالب وجوه اداره شده براي سرمایه

.با تصویب شوراي اقتصاد، اقدام نمایدسازي  سازي و بنزین تکمیل پاالیشگاههاي موجود شامل بهینه

129 ماده  

:وزارت نفت موظف است

در راستاي اعمال حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز و انجام وظایف قانونی خود ضمن ایجاد  -الف

کارگیري نیروهاي متخصص الزم از  مدیریت اکتشاف، توسعه و تولید و با تجهیز پستهاي سازمانی، نسبت به به

.طریق انتقال نیروي انسانی موجود براي انجام وظایف مندرج در این قانون و قوانین مرتبط اقدام نماید

براي فعالیتهاي اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکتهاي تابعه وزارت نفت و  - ب

ون حق مالکیت نسبت به نفت و برداري بد شرکتهاي صاحب صالحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهره

الذکر از نظر مقدار  اساس طرح مصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکتهاي فوق گاز تولیدي صادر و بر

.محیطی نظارت نماید ایمنی و زیست -  تولید و صیانت مخزن و معیارهاي سالمتی

انتقال، پاالیش، توزیع و صادرات نفت خام و  گیري میزان تولید، فرآورش،  سامانه یکپارچه کنترل و اندازه -ج

.اندازي نماید دوم برنامه ایجاد و راه  هاي نفتی را حداکثر تا پایان سال گاز طبیعی و فرآورده

از %)1( به منظور افزایش و ارتقاء توان علمی، فناوري و نوآوري در صنعت نفت معادل یک درصد -د

جذب، توسعه )پتانسیل( تهاي تابعه را در طول برنامه، جهت ایجاد ظرفیتاي ساالنه شرک اعتبارات طرحهاي توسعه

کارگیري آنها در صنایع مرتبط و ارتقاء فناوریهاي موجود و  دار نفت، گاز و پتروشیمی و به فناوریهاي اولویت

                                                                                                                                      
اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی  اقتصادي، قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه مالحظه براي ) 1

به بخش سوم،  18/11/1386قانون اساسی مصوب ) 44(ایران و اجراء سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم 

  .مراجعه فرمایید 560صفحه
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د این با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملکر نامه موافقتسازي آنها و کاهش شدت انرژي ضمن مبادله  بومی

.اسالمی ارائه نماید  شوراي  بند را ساالنه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

130 ماده  

وزارت نفت موظف  %)1( میزان یک درصد  افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه به منظور به 

بندي  بوري را با رعایت اولویتاست طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکر

.آورد عمل بهتفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه و براي حسن اجراي آن اقدامات الزم را   مخازن به

131 ماده  

و خدمات جانبی در )بانکرینگ( رسانی به کشتیها افزایش خدمات سوخت منظور به وزارت نفت مکلف است 

دولتی، طرح جامع  ازطریق بخش غیر%) 20( ن ساالنه حداقل بیست درصدمیزا  خلیج فارس و دریاي عمان به

 عمل بهدولتی در این زمینه  وزارت نفت مجاز است حمایت الزم را از بخش غیر.مربوط را تدوین و اجراء نماید

.آورد

132 ماده  

وم به استانهاي ترتیب یک س  از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به%) 2(دولت دو درصد 

هاي عمرانی در قالب  یافته جهت اجراي برنامه  خیز و گازخیز و دوسوم به شهرستانها و مناطق کمتر توسعه نفت

.هاي سنواتی اختصاص دهد بودجه

برق

133 ماده  

سازي تولید و افزایش راندمان نیروگاهها، کاهش اتالف و توسعه  به منظور تنوع در عرضه انرژي کشور، بهینه

:ولید همزمان برق و حرارت، شرکت توانیر و شرکتهاي وابسته و تابعه وزارت نیرو موظفندت
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 هاي داراییبا استفاده از منابع حاصل از فروش نیروگاههاي موجود یا در دست اجراء و سایر اموال و  -الف

سبت به پرداخت ن 1)44( شرکتهاي مذکور و با رعایت قانون نحوه اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم

یارانه خرید برق از تولیدکنندگان برق پراکنده با مقیاس کوچک و ظرفیتهاي تولید برق مشترکین از طریق عقد 

به سیکل ترکیبی اقدام  مگاوات نیروگاه گازي) 12.000(هزار   تا دوازدهقراردادهاي بلندمدت و همچنین تبدیل 

.نمایند

تبصره  

ی به تبدیل نیروگاههاي گازي موجود خود به سیکل ترکیبی، شرکت دولت در صورت تمایل بخشهاي غیر

این ماده نسبت به پرداخت )الف( توانند از محل منابع موضوع بند توانیر و شرکتهاي وابسته و تابعه وزارت نیرو می

.تسهیالت در قالب وجوه اداره شده به آنها اقدام نمایند

شود نسبت به انعقاد قراردادهاي  بعه وزارت نیرو اجازه داده میبه شرکت توانیر و شرکتهاي وابسته و تا - ب

هاي پاك با اولویت خرید از بخشهاي  هاي نو و انرژي بلند مدت خرید تضمینی برق تولیدي از منابع انرژي

ی هاي تبدیل انرژي در بازار رقابت قیمت خرید برق این نیروگاهها عالوه بر هزینه.خصوصی و تعاونی اقدام نمایند

نشده، بازدهی، عدم   شبکه سراسري بازار برق، با لحاظ متوسط ساالنه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف

.رسد شوراي اقتصاد می تصویب به ها و سایر موارد  انتشار آالینده

تبصره  

رد نیاز منابع مو2)44( وزارت نیرو مجاز است با رعایت قانون نحوه اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم

منقول، سهام و  جمله اموال منقول و غیر ها از داراییاین جزء را از محل منابع حاصل از فروش نیروگاهها و سایر 

الشرکه خود و سایر شرکتهاي تابعه و وابسته و بنگاهها، تأمین و تمهیدات الزم را براي این نیروگاهها جهت  سهم

.استفاده در شبکه سراسري برق فراهم نماید

                                                                                                                                      
اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی  اقتصادي، هارم توسعه قانون اصالح موادي از قانون برنامه چبراي مالحظه  )1

به بخش سوم، صفحه  18/11/1386قانون اساسی مصوب ) 44(ایران و اجراء سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم 

  .مراجعه فرمایید 560

وري اسالمی اجتماعی و فرهنگی جمه اقتصادي، قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه  براي مالحظه )2

به بخش سوم، صفحه  18/11/1386قانون اساسی مصوب ) 44(ایران و اجراء سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم 

.مراجعه فرمایید. 560
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.از توسعه نیروگاههاي با مقیاس کوچک تولید برق توسط بخشهاي خصوصی و تعاونی حمایت نماید -ج

)25000( وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدي برق تا بیست و پنج هزار -د

و یا منابع داخلی   یخارج گذاري بخشهاي عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و مگاوات ازطریق سرمایه

و ) BOO(برداري و تصرف  بهره جمله ساخت،از گذاري  صورت روشهاي متداول سرمایه  شرکتهاي تابعه و یا به

  .اقدام نماید) BOT( برداري و انتقال ساخت، بهره

تبصره  

ل ده مگاوات مذکور در این بند، حداق) 25000( سهم بخشهاي خصوصی و تعاونی از میزان بیست و پنج هزار

.مگاوات است) 10000(هزار 

برق از نیروگاههاي با )ترانزیت(وزارت نیرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور  -هـ

.اي متعلق به بخشهاي خصوصی و تعاونی اقدام نماید یارانه سوخت غیر

رغیب سایر مؤسسات ت منظور به تأمین برق،  مسئولیتصورت نیاز با حفظ  وزارت نیرو مکلف است در -و

اساس دستورالعملی که  چه بیشتر نیروي برق از نیروگاههاي خارج از مدیریت آن وزارتخانه، بر داخلی به تولید هر

.رسد، نسبت به خرید برق این نیروگاهها اقدام نماید به تأیید شوراي اقتصاد می

نتقال و توزیع کاهش دهد، وزارت چنانچه بخش خصوصی با سرمایه خود تلفات انرژي برق را در شبکه ا -ز

شوراي  تصویب به شده با قیمت و شرایط در دوره زمانی که   نیرو موظف است نسبت به خرید انرژي بازیافت

.رسد اقدام و یا مجوز صادرات به همان میزان را صادر نماید اقتصاد می

تبصره  

.ویب این قانون به تصویب وزیر نیرو برسدماه پس از تص  مربوط به این بند باید ظرف سه اجرایی نامه آیین

قیمت انرژي براي واحدهایی که مصرف ساالنه سوخت آنها بیش از دو هزار متر مکعب معادل نفت کوره  -ح

و یا قدرت مورد استفاده آنها بیش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها و ضوابط موضوع 

.یابد میرسد، با ارائه فرصت مناسب افزایش  شوراي اقتصاد می بتصوی به دستورالعملهاي این ماده، که 

134 ماده  

کنندگان در راستاي منطقی کردن و اصالح الگوي   جویی، تشویق و حمایت از مصرف اعمال صرفه منظور به 

و هاي نیرو، نفت و صنایع  حفظ ذخایر انرژي کشور و حفاظت از محیط زیست به وزارتخانه مصرف انرژي و برق،

شوراي اقتصاد  تصویب به اساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه  شود بر معادن اجازه داده می
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سازي مصرف انرژي، تولید  رسد نسبت به اعمال مشوقهاي مالی جهت رعایت الگوي مصرف و بهینه می

یاز اجراي این ماده از محل وجوه حاصل از منابع مالی مورد ن.مصرف و با استاندارد باال اقدام نمایند محصوالت کم

هاي نفت، نیرو و صنایع و معادن و یا  ها، منابع داخلی شرکتهاي تابعه وزارتخانه اجراي قانون هدفمند کردن یارانه

الشرکه وزارت نیرو و سایر  منقول، سهام و سهم ها از جمله اموال منقول و غیر داراییفروش نیروگاهها و سایر 

.شود بعه و وابسته و بنگاهها در قالب بودجه سنواتی تأمین میشرکتهاي تا

 1تبصره  

وزارت . باشند بر وارداتی مشمول رعایت استاندارد اجباري مصوب می کلیه محصوالت و تجهیزات انرژي

.بازرگانی و گمرك جمهوري اسالمی ایران موظف به رعایت مفاد این ماده هستند

 2تبصره  

جویی در مصرف انرژي با حفظ و عدم کاهش میزان  شود، براي صرفه جازه داده میا اجراییبه دستگاههاي 

مبلغ قرارداد فقط از محل .مندي قبلی، نسبت به انعقاد قرارداد با بخشهاي خصوصی و تعاونی اقدام نمایند بهره

بل تأمین و پرداخت متبادله با معاونت قا نامه موافقتجویی ناشی از کاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب  صرفه

.رسد وزیران می هیئتهاي نیرو و نفت و معاونت به تصویب  پیشنهاد وزارتخانه دستورالعمل این تبصره با . است

 3تبصره  

وزارت نیرو مجاز است براي مدیریت بار شبکه برق کشور در طول برنامه، مشترکین کشور را به کنتور 

.هوشمند مجهز نماید

هاي پاك انرژي

135 ماده

اي توسط سازمان انرژي اتمی با همکاري وزارت کشور، وزارت  هاي هسته طرح جامع صیانت از نیروگاه -الف

وزیران  هیئتربط حداکثر تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب  معاونت و سایر دستگاههاي ذي ،خارجه امور

.رسد می

تبصره  

تی ملزم به رعایت مفاد طرح جامع موضوع این ماده دول اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر

.باشند می
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اي براي تولید برق، دولت در طول برنامه اقدامات زیر را انجام  آمیز از انرژي هسته استفاده صلح منظور به  - ب

:دهد

اي ساله تولید برق از انرژي هسته تدوین برنامه بیست -1

اي اي و توسعه چرخه سوخت هسته یابی براي احداث نیروگاههاي هسته مکان -2

اي هاي هسته گذاري داخلی و خارجی براي احداث نیروگاه استفاده از روشهاي مختلف سرمایه -3

اي جهت ساخت نیروگاه در کشور گیري از صاحبان دانش فنی سازنده نیروگاه هسته همکاري و بهره -4

اي در داخل کشور هسته هاي نیاز نیروگاه ریزي براي تأمین سوخت مورد برنامه -5

اي و  آمیز هسته اي تحقیقاتی در کشور در راستاي اهداف صلح ریزي جهت احداث رآکتورهاي هسته  برنامه -6

اي تأمین و تهیه رادیوداروها، فعالیتهاي تحقیقاتی و کشاورزي هسته منظور به 

اي در داخل کشور تهیه برنامه جامع اکتشاف اورانیوم و تأمین مواد اولیه سوخت هسته -7

کننده اشعه، شاغل در معادن  پرداخت حق پرتوکاري و اشعه فقط به کارکنان کاربر دستگاه یا چشمه تولید -ج

باشند،  هاي وابسته به چرخه سوخت و فرآوري اورانیوم که در معرض مستقیم اشعه و مواد پرتوزا می و کارخانه

دستورالعملی که توسط سازمان انرژي اتمی ایران پیشنهاد شده  متناسب با دریافت اشعه در دوره اشتغال بر اساس

.گیرد رسد، صورت می و به تأیید معاونت می

 هیئتاي مصوب  سازمان انرژي اتمی موظف است دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ایمنی هسته -د

.وزیران و مقررات مرتبط انجام دهد

136 ماده  

جایی، صدور سند و تغییر کاربري اراضی در محدوده ایمنی  تملک، جابه هرگونه احداث مستحدثات جدید،

گاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و امالك  اي به عنوان سکونت نیروگاهها و تأسیسات هسته

 هاي عمومی، نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه«واقع در محدوده مذکور، بر اساس قانون 

تملک و تصرف امالك مذکور پس از پرداخت نقدي بهاي آن به .گردد تأمین می 1»عمرانی و نظامی دولت

.پذیر است مالکان به قیمت کارشناسی امکان

                                                                                                                                      
هاي عمومی، عمرانی و نظامی  نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامهالیحه قانونی براي مالحظه  )1

  .مراجعه فرمایید 721 به بخش سوم، صفحهانقالب شوراي  17/11/1358مصوب   دولت
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تبصره  

اي کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژي اتمی ایران  الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته

اشخاص حقیقی و حقوقی  و اجراییشود، براي کلیه دستگاههاي  ي و پرتوي ابالغ میا در زمینه فناوري هسته

.االجراء است غیردولتی مرتبط، الزم

137 ماده  

مقررات مالی، معامالتی و استخدامی سازمان انرژي اتمی ایران و شرکتهاي تابعه و دستگاههاي وابسته در 

و قانون مدیریت خدمات  1محاسبات عمومی کشور بخش فعالیتهاي تخصصی بدون الزام به رعایت قانون

.و سایر قوانین و مقررات عمومی مجري خواهد بود 2کشوري

تخصصی بنا به پیشنهاد سازمان  شده حاکم بر امور تخصصی و مقررات یاد مصادیق امور تخصصی و غیر

.رسد وزیران می هیئتتصویب  جمهور به  توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس  مذکور و تأیید معاونت و معاونت

.اجراي مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است

تبصره  

آید نباید مغایر با مصوبات شوراي عالی  به عمل می)136( و) 135( اقداماتی که در اجراي این ماده و مواد

.امنیت ملی باشد

138 ماده  

کاهش انتشار گازهاي آالینده در چهارچوب  منظور به کلیه سازمانها و شرکتهاي مشمول قانون برنامه که 

، موفق به اخذ گواهی کاهش انتشار )CDM( المللی موجود، مانند ساز و کار توسعه پاك سازوکارهاي بین

وجوه حاصله جزء %)70( هفتاد درصد. باشند شوند، مجاز به واگذاري یا فروش آن طی سالهاي برنامه می می

هاي مزبور از همین محل قابل  هاي مربوط به اخذ گواهی شود و هزینه ط منظور میرب درآمدهاي داخلی شرکت ذي

.شود باقیمانده به خزانه کل کشور واریز می%)30( سی درصد.تأمین و پرداخت خواهد بود

                                                                                                                                      
  .مراجعه فرمایید374به بخش سوم، صفحه  1366/ 1/6مصوب  قانون محاسبات عمومی کشوربراي مالحظه  )1

.مراجعه فرمایید 480به بخش سوم، صفحه  8/7/1386 مصوب قانون مدیریت خدمات کشوريبراي مالحظه  )2
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139 ماده  

ك و ایجاد زیرساختهاي تولید تجهیزات نیروگاههاي بادي و خورشیدي و توسعه کاربرد انرژیهاي پا منظور به 

ها در سبد تولید انرژي کشور، دولت مجاز است با حمایت از بخشهاي خصوصی  افزایش سهم تولید این نوع انرژي

شده و یارانه سود تسهیالت، زمینه تولید تا پنج هزار مگاوات انرژي بادي و   و تعاونی از طریق وجوه اداره

.دخورشیدي در طول برنامه متناسب با تحقق تولید را فراهم ساز

منابع آب

140 ماده  

:و توسعه پایدار منابع آب در کشور)به هم پیوسته( به منظور مدیریت جامع

هاي آب زیرزمینی در کلیه دشتهاي کشور، وزارت  در راستاي ایجاد تعادل بین تغدیه و برداشت از سفره -الف

:نیرو نسبت به اجراي

شتهاي کشور با اولویت دشتهاي ممنوعه آبیاي در سطح تمامی د سازه اي و غیر هاي سازه پروژه -1

مجاز از منابع آب زیر زمینی در  المنفعه نمودن برداشتهاي غیر اقدامات حفاظتی و جلوگیري و مسلوب -2

چهارچوب قانون تعیین تکلیف چاههاي آب فاقد پروانه

کان آننصب کنتورهاي حجمی بر روي کلیۀ چاههاي آب محفوره داراي پروانه با هزینۀ مال -3

تشویقی اعمال سیاستهاي حمایتی و -4

هاي آبریز و استانی اساس سه سطح ملی، حوضه اجراي نظام مدیریتی آب کشور بر -5

 هاي آب زیرزمینـی در  نحوي اقدام نمایدکه تا پایان برنامه با توجه به نزوالت آسمانی، تراز منفی سفرهبه 

از %) 5/12( درصـد   و نـیم   دوازده%) (25( درصـد   ل بیست و پـنج این دشتها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداق

با مشارکت وزارت ) داري از طریق آبخیزداري و آبخوان%) 5/12( درصد  و نیم  محل کنترل آبهاي سطحی و دوازده

 بینـی  برداري مناسب از دشتهاي موضوع این بنـد اهـداف پـیش    جهاد کشاورزي بهبود یافته و با استقرار نظام بهره

  .شده را تحقق بخشد

داري، احیاء قنوات، بهبود و  وزارت جهادکشاورزي طرحهاي تعادل بخشی نظیر آبخیزداري، آبخوان - ب

را به نحوي اجراء نماید »الف«برداري مناسب دشتهاي موضوع بند  اصالح روشهاي آبیاري و استقرار نظام بهره

.بینی شده تحقق یابد که اهداف پیش
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ات آب به کشورهاي منطقه و اجراي طرحهاي مشترك آبی با کشورهاي همجوار با واردات و صادر-ج

.محیطی با تأیید شوراي اقتصاد مجاز است هاي فنی، اقتصادي، اجتماعی و زیست رعایت منافع ملی و توجیه

از واحدهاي تولیدي، صنعتی، دامداري، خدماتی و سایر واحدهایی که فاضالب با آالیندگی بیش از حد مج-د

آوري فاضالب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب را اجراء  نمایند، موظفند تأسیسات جمع استانداردهاي ملی تولید می

.شوند واحدهاي متخلف جریمه می.نمایند

تسریع در اجراي طرحهاي  منظور به دولت موظف است اعتبارات الزم را در قالب بودجه سنواتی  -هـ

.هاي مرزي و منابع مشترك آب منظور نماید فاده از حقابه کشور از رودخانهاستحصال، تنظیم، انتقال و است

141 ماده

ها و  وري آب کشاورزي، وزارت نیرو مکلف است نسبت به اصالح تخصیص افزایش بهره منظور به  -الف

ل یک نحوي اقدام نماید که ساالنه حداق  بران به هاي موجود آب و تحویل حجمی آب به تشکلهاي آب پروانه

از حجم آب مصارف موجود به ویژه در دشتهاي بابیالن آب زیرزمینی منفی کاهش یابد تا آب %)1( درصد

جوئی شده در جهت توسعۀ اراضی جدید بخش کشاورزي یا سایر مصارف با روشهاي نوین آبیاري مورد  صرفه

.استفاده قرار گیرد

برداري آب براي تمامی  سبت به صدور سند بهرهتدریج ن  وزارت نیرو مکلف است تا پایان برنامه به - ب

هاي آب  شرکت( مبادله این اسناد با اطالع وزارت نیرو.داران و دارندگان مجوز تخصیص آب اقدام نماید حقابه

و با رعایت قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغات و اصالحات بعدي آن و همچنین رعایت حفظ )اي منطقه

.محلی مجاز است سطح کشت در بازارهاي

دولت مکلف است در تهیه و اجراي همزمان طرحهاي تأمین آب و طرحهاي مکمل نظیر احداث  -ج

هاي آبیاري و زهکشی و تجهیز و نوسازي اراضی پایین دست و طرحهاي حفاظت خاك و آبخیزداري در  شبکه

.آورد عمل بههاي باالدست سدهاي مخزنی هماهنگی الزم را  حوزه

هاي اصلی و فرعی آبیاري و زهکشی اراضی آبخور سدهاي احداث شده را گسترش دهد  کهدولت شب -د

.نحوي که ساالنه حداقل بیست واحد درصد نسبت به عملکرد طرحهاي سال قبل افزایش یابد به

142 ماده  

:اي و توجه به ارزش آب تقویت بازارهاي محلی و منطقه منظور به 
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گذاران اعم از  شود خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه میبه وزارت نیرو اجازه داده  -الف

هاي انتقال آب  جویی حقابه داران در بخشهاي مصرف و همچنین هزینه ، آب مازاد ناشی از صرفه داخلی و خارجی

د، اساس دستورالعمل مصوب شوراي اقتصا دولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه بر توسط بخش غیر

.تضمین نماید

هاي آبرسانی با حفظ کلیه حقوق  برداري سدها و شبکه بهره گذاري و مالکیت، مدیریت و سرمایه - ب

دولتی و بخشهاي تعاونی و خصوصی با رعایت سیاستهاي کلی  بران، توسط بنگاهها و نهادهاي عمومی غیر حقابه

.ستا مجاز 2و قانون مربوط 1اساسیقانون  )44( اصل چهل و چهارم

آوري نزوالت آسمانی در  آوري آبهاي سطحی و هرز آبهاي پراکنده و نیز استفاده و جمع به منظور جمع -ج

سال اول برنامه نسبت به احیاء زراعی براي بهبود کشاورزي، وزارت نیرو موظف است در دو  فصلهاي غیر

.ث نمایدهاي جدید احدا صورت نیاز آب بندان بندانهاي شناخته شده اقدام و در آب

کشاورزي

143 ماده  

به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصوالت اساسی کشاورزي و دامی از جمله گندم، 

هاي روغنی، چغندر قند و نیشکر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ، اصالح الگوي  جو، ذرت، برنج، دانه

نمودن زیر ساختهاي   رش کشاورزي صنعتی و دانش بنیان، فراهممصرف بر اساس استانداردهاي تغذیه، گست

 امنیت غذایی و ارتقاء ارزش افزوده بخش کشاورزي بر مبناي مالحظات توسعه پایدار ساالنه به میزان هفت درصد

:شود در طول برنامه اقدامات زیر انجام می1388 نسبت به سال%)7(

                                                                                                                                      
مراجعه  335ي  به بخش سوم، صفحه قانون اساسی) 44(اصل چهل و چهارم سیاستهاي کلی ي  براي مالحظه )1

.فرمایید

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ي  براي مالحظه )2

مراجعه  560ي  به بخش سوم، صفحه 8/11/1386قانون اساسی مصوب  44ایران و اجراي سیاستهاي کلی اصل 

  .فرمایید
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در سال آخر برنامه از طریق اجراي عملیات %)40( ل چهل درصدارتقاء راندمان آبیاري بخش به حداق -الف

ها، زهکشها و روشهاي نوین آبیاري و   زیربنایی آب و خاك از جمله طرحهاي تجهیز و نوسازي، توسعه شبکه

نژادي زراعی و به اجراي عملیات به

با استفاده از  منطقه و اساس الگوي کشت هر تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به صورت حجمی بر - ب

دولتی مشارکت بخش غیر

وري مصرف آب در بخش کشاورزي و افزایش تولید محصول به ازاء واحد حجم  ارتقاء شاخص بهره -ج

مصرفی

  گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریهاي گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی، مواد زیست -د

 و توسعه کشت زیستی)بیولوژیکی(شناختی   چنین مبارزه زیستو داروهاي دامی و هم)بیولوژیکی( شناختی

هاي کشاورزي در  مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهاي ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده)ارگانیک(

سطح تولید تا پایان برنامه%)25( راستاي پوشش حداقل بیست و پنج درصد

هاي بخش کشاورزي به بخشهاي خصوصی و تعاونی  و تصدیگري حاکمیتی برون سپاري فعالیتهاي غیر -هـ

کارگیري کارشناسان تعیین صالحیت شده عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی و  با تأکید بر به

وري و سازمان نظام دامپزشکی به عنوان ناظر و یا مشاور فنی مزارع کشاورزي و واحدهاي دامی و دامپر

ونیها و تشکلهاي بخش کشاورزيپروري، تعا آبزي

آالت فرسوده  هزار دستگاه ماشین) 200( آالت کشاورزي و خارج از رده کردن حداقل نوسازي ماشین -و

بر مبناي اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی کشاورزان )مکانیزاسیون(کشاورزي و توسعه ماشینی کردن 

از یک اسب بخار در هکتار )مکانیزاسیون(، ضریب نفوذ ماشینی کردن اي که در پایان برنامه گونه هر منطقه به

.اسب بخار در هکتار در سال آخر برنامه برسد) 5/1(به  1388سال 

در سطح مزارع و باغهاي کشور حداقل در سقف یارانه )ارگانیک( ترویج استفاده از کودهاي آلی و زیستی -ز

کل کودهاي مصرفی %)35( گونه کودها به سی و پنج درصد رف اینسال آخر برنامه چهارم و افزایش میزان مص

در پایان برنامه

پایان برنامه صدور سند مالکیت کلیه اراضی کشاورزي توسط سازمان ثبت اسناد و امالك کشور تا -ح

%)50( گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزي و عوامل تولید به میزان حداقل پنجاه درصد -ط

ا پایان برنامهتولیدات ت
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بخش کشاورزي، بخشی از منابع خود را که در  گذاري در دولت به منظور تجهیز منابع براي سرمایه - ي

ربط به عنوان کمک به تشکیل و  ذي اجراییچهارچوب بودجه ساالنه مشخص خواهد شد از طریق دستگاه 

ا به صورت وجوه اداره شده در اختیار دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزي و ی افزایش سرمایه صندوقهاي غیر

.شود مبالغ پرداختی به صندوقها به هزینه قطعی منظور می.صندوقهاي مذکور قرار دهد

144 ماده  

پذیري و کاهش قیمت تمام  به منظور حمایت از بخش کشاورزي، پایداري تولید و توسعه صادرات و رقابت

ریزي  زي، بازرگانی و مسکن و شهرسازي با سیاستگذاري و برنامهکشاور هاي صنایع و معادن، جهاد شده وزارتخانه

رسد، نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش  اي که به تأیید معاونت می نامه اساس تفاهم هماهنگ بر

دولتی در قطبهاي تولیدي  صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداري محصوالت اساسی کشاورزي توسط بخش غیر

.اقدام نمایند

145 ماده  

به منظور اقتصادي و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصوالت کشاورزي، ساماندهی مدیریت منابع، 

:افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزي حفاظت از منابع پایه و ارزش

یالت بانکی، حمایت از تولید محصوالت کشاورزي در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسه -الف

اساس  اي بر منطقه -  پرداخت یارانه و سایر مشوقها با اولویت رعایت الگوي کشت بهینه ملی ،کمکهاي بالعوض

.رسد وزیران می هیئت تصویب به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزي   اي است که به نامه آیین

دولتی قبل از  م از دولتی و غیراز ابتداي برنامه، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اع - ب

واردات کاالها و یا محصوالت بخش کشاورزي اعم از خام و یا فرآوري شده و یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز 

دولت مکلف است به منظور .کشاورزي مجوز الزم را اخذ نمایند صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد

اردات کلیه کاالها و محصوالت بخش کشاورزي تعرفه مؤثر وضع نماید حمایت از تولیدات داخلی، براي و

.کننده داخلی باشد اي که نرخ مبادله همواره به نفع تولید گونه به

 1تبصره  

 هاي تولید بخش کشاورزي از قبیل بذر، نهال، کود و سم با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد نهاده  واردات

.باشد مستثنی می کشاورزي از اعمال تعرفه مؤثر
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 2تبصره  

اي، تعیین سهمیه مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي کاالهاي کشاورزي و  انتخاب ابزار تعرفه مسئولیت

.هاي غذایی با وزارت جهاد کشاورزي خواهد بود فرآورده

هاي کشاورزي ها و کاال سازي، قرنطینه و بازاررسانی محصوالت، نهاده  عملیات تولید، فرآوري، ذخیره -ج

اساس مقررات و استانداردهایی خواهد  کنندگان فرآیندها بر نوپدید، ارائه خدمات نوین کشاورزي، عاملین و گواهی

.رسد وزیران می هیئتکشاورزي در سال اول برنامه تهیه و به تصویب  بود که توسط وزارت جهاد

146 ماده  

ه زمینهاي کشاورزي در واحد هکتار، دولت حمایتهاي حقوقی وري و بازد به منظور افزایش تولید و ارتقاء بهره

تعاونیهاي تولید کشاورزي در جهت اعمال مدیریت واحد یا   و مالی الزم را از تشکیل تشکلهاي حقوقی با اولویت

.آورد سازي زمینهاي کشاورزي به عمل می اتخاذ سیاستهاي تشویقی براي یکپارچه

147 ماده  

:شود انجام می ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداري کشور اقدامهاي زیرتوانمندسازي  به منظور

ها و منافع اجتماعی طرحها و  هزینه ،منابع طبیعی)بازاري کارکردهاي بازاري و غیر( ارزش اقتصادي -الف

.ها مالك عمل قرار گیرد سنجی طرحها و پروژه اي در مطالعات امکان توسعه ،هاي عمرانی پروژه

ه منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور حسب مورد ب - ب

.هاي دادرسی معاف است مربوط، از پرداخت هزینه اجراییپس از تأیید باالترین مقام دستگاه 

اول موظف است ظرف مدت یکسال )سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور(کشاورزي  وزارت جهاد -ج

برداري پارکهاي جنگلی و مراتع  برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت، احداث، نگهداري، توسعه و بهره

هاي سبز و کمربند سبز شهرها را در محدوده و  هاي متروکه و اراضی واقع در کاربري قابل درختکاري، نهالستان

توافق شهرداري و سازمان مذکور بدون دریافت حریم شهرها با حفظ مالکیت دولت و کاربري طبق طرح مورد 

.حقوق مالکانه به شهرداري مربوطه به منظور توسعه فضاي سبز و استفاده بهینه واگذار نماید

148 ماده  

:دولت مکلف است جهت اصالح الگوي بهره برداري از جنگلها، مراتع و آب و خاك اقدامات زیر را انجام دهد
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هاي تجدیدپذیر به جاي سوخت هیزمی و انرژيجایگزینی سوخت فسیلی  -الف

توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصوالت جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات  - ب

آوري نشده چوب و امکان واردات چوب عمل

و حمایت از تولید دام به روش صنعتی ساماندهی جنگلها  -ج

ربط لی بر اساس قوانین و مقررات ذيساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگ - د

توسعه جنگلهاي دست کاشت-هـ

اجراي عملیات آبخیزداري تا سطح هشت میلیون هکتار تا پایان برنامه -و

زدایی و کنترل کانونهاي بحران اجراي عملیات بیابان -ز

تبصره  

برداري از مراتع و  وزیران ممکن است و بهره هیئتبرداري از جنگلها فقط در چهارچوب مصوبات  بهره

و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع )اکولوژیک(شناختی   زیستگاههاي طبیعی تنها بر مبناي توان بوم

برابر قیمت  اي معادل، تا دو متخلف از احکام این تبصره عالوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه.است

.رداري یا تلف شده استب جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره

149 ماده  

:دولت مجاز است با هدف تأمین امنیت غذایی اقدامات زیر را انجام دهد

حمایت مالی از توسعه کشتارگاههاي صنعتی و بهبود کشتارگاههاي سنتی و نیمه صنعتی توسط بخش  -الف

دولتی به منظور ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دام غیر

ارزش تولید این بخش %) 35(درصد   و پنج  ی حمایت از کشاورزي به حداقل سیارتقاء سطح کل - ب

حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان -ج

 1تبصره  

گذاري در بخش  کنترل بیماریهاي دامی، تضمین سرمایه منظور به وزارت جهاد کشاورزي مجاز است 

یی، از طریق ادارات و سازمانهاي تابعه و با همکاري سازمان نظام دامپزشکی، سامانه کشاورزي و امنیت غذا

.هوشمند مراقبت بیماریهاي دامی و هویت دار نمودن جمعیت دامی کشور را مستقر نماید
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2 تبصره  

م براي دولت برنامه تأمین سالمت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه تصویب و اقدامات قانونی الز

.آورد عمل بهاجراي آن را 

صنعت، معدن

150 ماده  

ساله جمهوري اسالمی ایران  انداز بیست وزارت صنایع و معادن موظف است به منظور تحقق اهداف سند چشم

توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی معاونت در زیربخشهاي برگزیده صنعت و )استراتژي( در قالب تدوین راهبرد

اي اقدام کند  گونه تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهاي راهبردي ذیل بهمعدن، در جهت 

:که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد

ارتقاء سطح رقابتمندي صنایع کشور با تأکید بر توسعه قابلیتهاي فناوري و انتقال نقطه اتکاء مزیتهاي  -الف

و خلق مزیتهاي رقابتی)تکنولوژیک(هاي فناورانه  خام به توانایینسبی از مواد اولیه و 

در )صنایع نهایی(سازي پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصوالت داراي پردازش بیشتر  متنوع - ب

صادرات

هاي صنعتی و نشان تجاري  گیري خوشه توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکل -ج

پذیر گیري بنگاههاي بزرگ رقابت ادغام و شکل و تمهید)برند(

پتروشیمی، فلزات اساسی، محصوالت معدنی (اي  دستی صنایع واسطه توسعه زنجیره ارزش پایین -د

دولتی با تأکید بر ایجاد شهرکهاي صنعتی  گذاري بخشهاي غیر از طریق ترغیب گسترش سرمایه)غیرفلزي

دولتی تخصصی غیر

ا و قابلیتهاي طراحی، تدارك، ساخت، گسترش همکاري صنعت و دانشگاه، ساخت ه افزایش توانمندي -هـ

صنعتی، تعمیق تعامل صنایع با شهرکهاي فناوري و پارکهاي علم و فناوري و افزایش  تجهیزات و ماشین آالت

وري  هرهدر ترکیب تولید صنعتی، نوسازي و ارتقاء ب)صنایع نوین(مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوریهاي برتر 

صنایع و معادن



  161اقتصادي: فصل پنجم.../ ساله پنجم  قانون برنامه پنج: بخش دوم

قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدي و «تقویت ساز و کارهاي تمهیدي و نظارتی اجراي -و

1»12/12/1375 منظور صدور خدمات مصوب  ها و ایجاد تسهیالت به کشور در اجراي پروژه اجراییصنعتی و 

تبصره  

.پذیرد دولتی انجام می ر در این ماده توسط بخشهاي غیرحاکمیتی مذکو کلیه فعالیتها و اقدامات غیر

151 ماده

شود بخشی از  گذاري خطرپذیر در صنایع نوین به دولت اجازه داده می به منظور حمایت از سرمایه -الف

سرجمع کل تسهیالت اعطائی ساالنه به بخشهاي خصوصی و تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه اداره شده براي 

شود شامل سود و کارمزد تسهیالت اعطائی را مورد بخشودگی قرار  هاي ساالنه منظور می وین در بودجهصنایع ن

.دهد

پیشنهاد   این بند مشتمل بر تعریف دامنه شمول صنایع نوین و دستورالعمل بخشودگی به اجرایینامه  ینیآ

ایران و اتاق تعاون ظرف شش ماه پس  بازرگانی و صنایع و معادن  معادن، معاونت، اتاق مشترك وزارت صنایع و

.رسد وزیران می هیئتاز ابالغ این قانون به تصویب 

» حمایت از صنایع نوین«به صندوق » 2حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک«عنوان صندوق  - ب

.رسد اساسنامه صندوق مزبور به تصویب مجلس شوراي اسالمی می .یابد میتغییر 

152 ماده  

اي از طریق اعمال اصالحات الزم در اساسنامه  شود در جهت تقویت سازمانهاي توسعه ولت اجازه داده میبه د

 اتکائی و خطر گذاري صنعتی و معدنی با رویکرد تحرك، کارایی، خود و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمایه

                                                                                                                                      
ها  قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدي و صنعتی و اجرایی کشور در اجراي پروژهي  براي مالحظه )1

  .مراجعه فرمایید 460ي  به بخش سوم، صفحه12/12/1375 منظور صدور خدمات مصوب و ایجاد تسهیالت به 

   29/12/1375مصوب  ات و توسعه صنایع الکترونیکقانون تأسیس صندوق حمایت از تحقیق :الف) 2

  قانون برنامه چهارم توسعه 21ماده  6بند  :ب

 شماره ) شرکت مادر تخصصی(اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک : ج

  .ستبه تصویب رسیده و تاکنون چند نوبت اصالح شده ا هیئت وزیران 31/4/1382 مورخهـ 28641 ت19679
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اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و  وزیران و با رعایت قانون نحوه هیئتاساس مصوبات  بر)ریسک(پذیري 

.آورد عمل  بهاقدام قانونی  1قانون اساسی) 44(چهارم 

153 ماده  

دولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از  اي غیر حرفه -  به منظور تحرك بیشتر تشکلهاي صنفی

راي این تشکلها متناسب با ها، دولت مجاز است جهت بسترسازي ب ها و سیاستگذاري این تشکلها در پیشبرد برنامه

اهداف راهبرد صنعتی، براي ایجاد نظام مهندسی صنعت به شکل خود انتظام فقط با استفاده از منابع بخشهاي 

.غیردولتی، اقدام الزم را به عمل آورد

154 ماده  

نطقه، بندي واحدهاي تولیدي و نحوه اعطاء تسهیالت و تخفیفات به آنها متناسب با میزان تولید، م طبقه

.هاي صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شوراي اقتصاد است رشته

155 ماده  

هاي فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیارهاي فنی و  مکلفند در اجراي پروژه اجراییکلیه دستگاههاي 

مت خرید هرگونه کاال و خدمات مشمول استاندارد اجباري که فاقد عال.استانداردهاي ملی را رعایت نمایند

.موضوع این ماده ممنوع است اجراییاستاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاههاي 

156 ماده  

:گسترش زنجیره ارزش صادراتی آن به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و

آمونیاك، استایرن و بوتادین با  ،هاي ارزش متانول دولتی که به منظور توسعه زنجیره شهرکهاي تخصصی غیر

گردند مشمول مقررات و مزایاي مربوط به قانون تأسیس شرکت شهرکهاي صنعتی  دولت تأسیس میتصویب 

.وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود آن بدون 1اصالحات بعديو  1362ایران مصوب 

                                                                                                                                      
قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  3ماده  3صره تبي  براي مالحظه )1

ي  به بخش سوم، صفحه 8/11/1386قانون اساسی مصوب  44جمهوري اسالمی ایران و اجراي سیاستهاي کلی اصل 

  .مراجعه فرمایید 562
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درآمدهاي حاصل از قراردادهاي بلندمدت تأمین خوراك صنایع میانی پتروشیمی از معافیتهاي صادرات 

این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهاي بلندمدت و سایر  نامه آیین.رنفتی برخوردارندغی

.رسد وزیران می هیئتضوابط مربوطه توسط معاونت با همکاري سایر دستگاههاي مرتبط تهیه و به تصویب 

157 ماده  

د ملی دولت موظف است در سقف بودجه جهت توسعه فعالیتهاي معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصا در

  :سنواتی

معدنی )پتانسیلهاي( جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیتهاي شناسی، شناسایی، پی هاي پایه زمین نقشه -الف

.دولتی واگذار نماید ها، ادامه عملیات را به بخش غیر بندي محدوده کشور را تهیه و پس از بلوك

اف در کشور، پایگاه جامع علوم زمین را با استفاده از اطالعات کلیه ساماندهی امر اکتش منظور به  - ب

.اندازي کند ربط تا سال دوم برنامه راه دستگاههاي ذي

بر معدنی کمک  نسبت به تکمیل زیرساختهاي الزم براي معادن بزرگ و مناطق معدنی و صنایع انرژي -ج

  .نماید

158 ماده  

:پذیري تولیدات صنعتی و معدنی شهرکها و نواحی صنعتی و رقابت در راستاي حمایت از استقرار صنایع در

هاي سنواتی کمکهاي الزم به شهرکها و نواحی صنعتی  شود در قالب بودجه به دولت اجازه داده می -الف

ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودي واحدهاي مستقر در این شهرکها را  دولتی به دولتی و غیر

.رسد دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تأیید معاونت می.در مناطق انجام دهد

.شده با رعایت ضوابط مربوط بالمانع است  برداري براي واحدهاي صنعتی احداث صدور پروانه بهره - ب

                                                                                                                                      
به بخش سوم،  و اصالحات بعدي 1362شهرکهاي صنعتی ایران مصوب قانون تأسیس شرکت ي  براي مالحظه )1

  .مراجعه فرمایید 682ي  صفحه
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از  »باشد مجاز است می مواردي که برخوردار از معافیت مالیاتی صدور پروانه تأسیس تنها در«جمله  -ج

.شود حذف می 1قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)66( انتهاي ماده

159 ماده  

:شود کشور اقدامات زیر انجام می گذاري صنعتی و معدنی در تسهیل و تشویق سرمایه منظور به 

میزان   در طول برنامه به 2بعدي و اصالحات قانون مالیاتهاي مستقیم) 138( معافیت موضوع ماده -الف

.یابد میافزایش %) 15(درصد  پانزده واحد

یافته تا سقف معافیتهاي منظور   توسعه میزان معافیت مالیاتی واحدهاي صنعتی و معدنی مناطق کمتر - ب

.یابد میافزایش  3صنعتی -  شده در مناطق آزاد تجاري

 160ماده  

دیزل و ورود آن با رعایت قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی  تولید انواع خودرو با سوخت

.به کشور آزاد است 4داخلی

                                                                                                                                      
 15/8/1384مصوب  قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)66(ماده ي  براي مالحظه) 1

  .مراجعه فرمایید 323 ي به بخش سوم، صفحه

به بخش سوم، با اصالحات بعدي  3/12/1366مصوب  مالیاتهاي مستقیم قانون)138(ماده ي  براي مالحظه )2

.مراجعه فرمایید 434 ي صفحه

مصوب  جمهوري اسالمی ایران صنعتی –طق آزاد تجاري اداره مناچگونگی قانون  13اده مي  براي مالحظه  )3

  .مراجعه فرمایید 735ي  به بخش سوم، به صفحه 7/6/1372

به بخش سوم،  26/2/1389مصوب  و سایر تولیدات صنعتی داخلی ن ارتقاء کیفی تولید خودروقانو ي براي مالحظه  )4

  .مراجعه فرمایید 682ي  صفحه



  165اقتصادي: فصل پنجم.../ ساله پنجم  قانون برنامه پنج: بخش دوم

حمل و نقل

161 ماده

جایی کاال و مسافر از طریق شرکتهاي داخلی و خارجی  دولت مجاز است نسبت به برقراري پرواز و جابه -الف

المللی داخلی کشور و بالعکس  للی از خارج کشور به یک فرودگاه بینالم متناسب با میزان تقاضاي حمل و نقل بین

.اقدام نماید

دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازي نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و  - ب

فرودگاهی  مسافر اقدام نماید و از ابتداي سال سوم برنامه ضمن آزادسازي کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات

برداري از خدمات ناوبري هوایی،  زمینه بهره و شبکه پروازي، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در

فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ 

.آنها اقدام کند

تبصره  

ت و برخاست به صورت انحصاري بر عهده شرکت فرودگاهها ارائه خدمات کمک ناوبري هوایی و نشس

.خواهد بود)دولت(

پذیري با رویکرد لغو انحصارات مربوط به حمل  به منظور ساماندهی امور حمل و نقل هوایی، ارتقاء رقابت -ج

قانون  قانون اصالح موادي از) 7(و ) 5(مواد و نقل هوایی شرکت هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران از جمله 

و واگذاري به بخشهاي خصوصی و تعاونی و  6/2/731تأسیس هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

رسانی بهینه صنعت هوایی و اعمال حاکمیت مناسب، دولت موظف است نسبت به اصالح وظایف،  خدمات

ف و اختیارات حاکمیتی هاي سازمان هواپیمایی کشوري با هدف تقویت و متناسب نمودن وظایمسئولیتاختیارات و 

آن سازمان و همچنین اصالح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران تا پایان سال دوم برنامه اقدام 

.قانونی نماید

المللی و همچنین  دولت نسبت به ارتقاء ایمنی هواپیماها، پروازها و فرودگاهها و نیل به استانداردهاي بین -د

 هاي وبري و فرکانسی فضاي کشور و فرودگاهها، از طریق تکمیل و یا نوسازي سامانهپوشش کامل راداري، نا

                                                                                                                                      
قانون اصالح موادي از قانون تأسیس هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران مصوب ) 7(و ) 5(مواد ي  براي مالحظه ) 1

.مراجعه فرمایید 695 ي به بخش سوم، صفحه 6/2/73



  پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران ساله برنامه پنجمجموعه                                                                   166

اي و سازماندهی  برداري از زیرساختهاي ناوبري جهانی ماهواره کمک ناوبري و راداري، ایجاد و بهره)سیستمهاي(

للی و افزایش الم سازي و اقتصادي نمودن داالنهاي هوایی داخلی و بین مجدد فضاي کشور با هدف کوتاه

.پروازهاي عبوري تا پایان برنامه اقدام نماید

162 ماده  

تا پایان برنامه تمدید  18/9/13861اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب 

  .شود می

163 ماده  

اي به  دهبرداري امور حمل و نقل جا به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداري و بهره -الف

هاي کشور به استثناء  جایی کاال و مسافر در جاده شود از جابه اي اجازه داده می سازمان راهداري و حمل و نقل جاده

هاي روستایی و عشایري بر اساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداري و  جاده

.عوارض وصول نمایداي و با تصویب شوراي اقتصاد  حمل و نقل جاده

کیلومتر حمل و نقل کاال در داخل کشور از شرکتهاي حمل و نقل  - میزان وصول عوارض هر تن - ب

کنند با پیشنهاد وزارت راه و ترابري و  المللی که مبادرت به حمل و نقل کاالي عبوري و ترانزیت خارجی می بین

.شود اقتصاد تعیین می  تصویب شوراي

خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از وارد کننده خسارت توسط سازمان مذکور  %)100(درصد  صد -ج

.شود وصول می

هاي مسافري و باري و  اي بین شهري و احداث پایانه به منظور کمک به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده -د

یهاي ایثارگران، از محل هاي خدمات رفاهی بین راهی توسط بخشهاي خصوصی و تعاونی با اولویت تعاون مجتمع

.شود منابع داخلی شرکتهاي وابسته به وزارت راه و ترابري در قالب وجوه اداره شده پرداخت می

شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداري و  اي اجازه داده می به شرکتهاي ایرانی حمل و نقل جاده -هـ

تانداردهاي روز را دارا بوده و عمري کمتر از سه سال اي، کامیونهاي مورد نیاز خود را که اس حمل و نقل جاده

                                                                                                                                      
ي  به بخش سوم، صفحه 18/9/1386قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب ي  براي مالحظه )1

  .مراجعه فرمایید 325



  167اقتصادي: فصل پنجم.../ ساله پنجم  قانون برنامه پنج: بخش دوم

کنندگان خودرو  داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف

دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیالت گمرکی .به نام شرکت خود وارد کنند23/3/13861مصوب 

سال به  از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج استفاده.را اعمال نماید

هاي راه و ترابري و امور اقتصادي و  نحوه اجراي این بند توسط وزارتخانه نامه آیین. ازاي هر کامیون وارداتی است

.رسد وزیران می هیئتو معاونت تهیه و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب  دارایی

:برداري بهینه از ظرفیتها و موقعیت جغرافیایی کشور به منظور بهره -و

وزارت راه و ترابري با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت  -1

انح حمل و نقل به ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطالعات جامع حوادث و سو

دربرگیرنده اطالعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمانهاي راهداري، هواپیمایی 

سازي و ارائه  ربط با هدف تجمیع، شفاف کشوري و بنادر و دریانوردي، شرکت راه آهن و سایر سازمانهاي ذي

.هاي ملی ایمنی اقدام نماید هداف و برنامهها و اطالعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین ا داده

.شود گزارش آماري حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می

طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهاي بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه  -2

 تصویب به نقل و محیط زیست تا پایان سال سوم برنامه  هاي ایمنی، انرژي، اقتصاد، حمل و مناسب در حوزه

از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرحهاي جدید توسعه و ساخت زیربناهاي .رسد وزیران می هیئت

.اساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است حمل و نقل، فقط بر

میزان تلفات %)10( درصد  نظور کاهش ساالنه دهدولت موظف است ساز و کارهاي قانونی الزم به م -3

.هاي کشور در طول برنامه را فراهم نماید جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده

پذیر کردن فعالیتهاي حمل و نقل با توجه به مزیتهاي نسبی در زنجیره  تسهیل تجارت، رقابت منظور به  -ز

:ی، دولت مجاز استالملل اي و بین عرضه و خدمات ترابري منطقه

ها، شهرکهاي حمل و نقل ترکیبی مسافري و باري و  احداث پایانه ،)لجستیک( ایجاد پارکهاي پشتیبانی از -1

.گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت نماید

                                                                                                                                      
مراجعه  686به بخش سوم صفحه  23/3/1386مصوب  خودرو  کنندگان قانون حمایت از حقوق مصرفبراي مالحظه  )1

.فرمایید



  پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران ساله برنامه پنجمجموعه                                                                   168

صلی و و حمل و نقل ترکیبی در شبکه ا)کانتینري( هاي بارگُنج یابی پایانه نسبت به تهیه طرح مکان -2

غربی و نیز شبکه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه  - جنوبی، شرقی - کشور اعم از شمالی)ترانزیتی(عبوري 

.و اجراي آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید

خارجی کاال، ساالنه حداقل تا میزان ده )ترانزیت(ساز و کارهاي الزم براي تحقق افزایش حجم عبور  -3

.را تا پایان برنامه فراهم نماید%)10( درصد

 1تبصره  

این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداري و )ج(و )ب(، )الف( هاي موضوع بندهاي کلیه دریافتی

.شود تا بر اساس بودجه ساالنه آن سازمان به مصرف برسد داري کل واریز می اي نزد خزانه حمل و نقل جاده

 2تبصره  

هاي عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزي  این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاه)د(بند  در موارد موضوع

نسبت به واگذاري حق بهره برداري اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمتهاي ترجیحی یا 

.رایگان بر اساس سیاستهاي مصوب شوراي اقتصاد با معرفی وزارت راه و ترابري اقدام نماید

164 ماده  

اي در شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و  شود به منظور ایجاد رویکرد توسعه به دولت اجازه داده می

گري در حمل و نقل  مسافر توسط بخشهاي خصوصی و تعاونی و با هدف تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدي

حاکمیتی آن  یران و واگذاري بخشهاي غیرآهن جمهوري اسالمی ا نسبت به اصالح ساختار و تغییر اساسنامه راه

به بخشهاي خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهاي جدید توسط بخشهاي خصوصی و تعاونی اقدام قانونی معمول 

.و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را براي رشد و توسعه فعالیتهاي ریلی فراهم نماید

هاي تجهیز، بهبود و افزایش  بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژهتواند به منظور تقویت حمل و نقل  دولت می

تطویل ایستگاهها را در قالب روشهایی نظیر  بندي و ظرفیت زیرساخت ازجمله دو خطه کردن، برقی نمودن، تراك

با واگذاري امتیازاتی نظیر  (EPCF)و طراحی، تدارك و تأمین  (BOT)انتقال برداري و  مشارکت، ساخت، بهره

فاده از زیربناهاي حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استهالك کامل سرمایه و سود مورد توافق به است

.بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید
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165 ماده  

پذیري خدمات حمل و نقل دریایی کشور شورایعالی سازمان بنادر و دریانوردي مجاز  به منظور ارتقاء رقابت

گذاري خدمات دریایی و بندري متناسب با شرایط عرضه و تقاضا  پذیر تعرفه ام انعطافاست نسبت به تدوین نظ

.براي طرح و تصویب در شوراي اقتصاد اقدام نماید

166 ماده  

المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور  به منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین

به قطب )ره( المللی امام خمینی و اشتغال مولد و تبدیل شدن فرودگاه بین و حمل و نقل کاال و مسافر)ترانزیت(

اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافري منطقه با تأکید بر استقالل سازمانی، مالی و مدیریتی 

:نفعان، دولت اقدامات زیر را انجام دهد فرودگاه و ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذي  این

و ایجاد منطقه آزاد تجاري و )ره(المللی امام خمینی ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین -الف

اي و سایر خدمات شهر  منطقه ویژه اقتصادي در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارائه خدمات بانکی و بیمه

فرودگاهی از قبیل گردشگري، پزشکی، رفاهی و مشابه آن

تبصره  

هاي جنوبی و غربی بخش هوایی  آزاد تجاري و ویژه اقتصادي به ترتیب از انتهاي ضلع محدوده مناطق

اداره شهر فرودگاهی .هکتار خواهد بود پانصد و به مساحت هزار و پانصد هکتار و دوهزار)ره(فرودگاه امام خمینی

ر قالب شرکت دولتی وابسته موضوع این ماده که شامل مناطق آزاد تجاري و ویژه اقتصادي فوق نیز خواهد بود، د

تخصصی فرودگاههاي کشور است که اساسنامه آن به پیشنهاد وزارت راه و ترابري و معاونت به  به شرکت مادر

.وزیران خواهد رسید هیئتتصویب 

)ره( المللی امام خمینی ایجاد و تکمیل زیربناها و زیرساختهاي الزم با اولویت احداث فاز دوم فرودگاه بین - ب
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کنمس

167 ماده  

باقیمانده از برنامه چهارم توسعه «عبارت  1قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن )18( در ماده

.یابد میتغییر  »برنامه پنجم«به عبارت  »اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

168 ماده  

یژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسکن و سازي ساختمانها و اصالح الگوي مصرف به به منظور مقاوم

:شود اقدامات زیر انجام می

هاي ساختمانی اقدام  شهرداریها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه -الف

.است ها، منوط به رعایت کامل این مقررات کار براي واحدهاي احداث شده بر مبناي این پروانه صدور پایان.نمایند

تبصره  

اي که به تصویب  نامه اساس آیین مالک بر جمله طراح، ناظر، مجري و  متخلفان از مقررات ملی ساختمان از

.شوند رسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت می هیئت وزیران می

.اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است  صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت - ب

سال به ساختمان  اساس بیمه نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده  رکتهاي بیمه مکلفند برش

.احداثی، خسارتهاي وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند

اي خود و در صورت نیاز، مسئولیت سایر عوامل مرتبط در  کلیه مجریان دولتی موظفند مسئولیت حرفه -ج

رت ساختمانهاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستایی را نزد یکی از شرکتهاي داراي طراحی، محاسبه و نظا

.صالحیت بیمه نمایند

:به منظور انجام مطالعات الزم براي کاهش خطرپذیري زلزله -د

.نشانگرهاي زلزله توسعه یابد شبکه ایستگاههاي شتاب نگاري و زلزله نگاري و پیش -1

                                                                                                                                      
به بخش سوم،  25/2/1387و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب  قانون ساماندهی 18ماده ي  براي مالحظه) 1

.مراجعه فرمایید 718 ي صفحه
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تبصره  

اري در شهرستان و روستاهاي بزرگ به ازاي هر بیست و پنج هزار نفر یک ایستگاه ایستگاههاي شتاب نگ

.یابد میتوسعه 

سازي ساختمانی، استاندارد و از تولیدکنندگان آنها حمایت  طی برنامه مصالح و روشهاي مؤثر در مقاوم -2

.شود

169 ماده  

ج الگوهاي معماري و شهرسازي شوراي عالی شهرسازي و معماري موظف است به منظور تدوین و تروی

:ایرانی- اسالمی

هاي  نظران و متخصصان رشته ربط و صاحب با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاههاي ذي -الف

معماري، شهرسازي و حوزوي نسبت به انجام پژوهشهاي کاربردي، سیاستگذاري، تدوین ضوابط و مقررات و 

.ایدترویج الگوهاي مورد نظر اقدام نم

طرحهاي مناسب سازي ساختمانها و فضاهاي شهري و روستایی براي معلولین جسمی و حرکتی را  - ب

.بررسی، تهیه و تدوین نماید

سازي معابر و  شهرداریها و دهیاریها موظفند بر اساس ضوابط و طرحهاي موضوع این بند نسبت به مناسب

.فضاهاي عمومی شهري و روستایی اقدام نمایند

 1تبصره  

مصوبات شوراي فوق براي کلیه دستگاههاي اجرایی، شوراهاي اسالمی شهر و روستا و کلیه مالکان و 

.االجراء است سازندگان الزم

 2تبصره  

هاي شوراي عالی شهرسازي و  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و سایر دستگاههاي آموزشی بر اساس توصیه

.دروس مربوطه اقدام نمایند معماري نسبت به بازنگري سرفصلها و محتواي

170 ماده  

وزارت مسکن و شهرسازي موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهري و روستایی، تعامالت 

هزار نفر یا روستاهاي واقع در حریم  مابین شهرهاي با جمعیت بیش از یکصد اقتصادي، اجتماعی و کالبدي فی
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اي مجموعه شهري، جامع و تفصیلی شهري با رویکرد اولویت توسعه درونی آنها را از طریق تهیه و اجراي طرحه

گیري از ظرفیتهاي توسعه روستاهاي مستعد، صیانت از اراضی کشاورزي و باغهاي واقع در داخل و  شهرها، بهره

.حاشیه شهرها و روستاها ساماندهی نماید

171 ماده

ت نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازي و عالی شهرسازي و معماري ایران مکلف اس  شوراي -الف

:بندي طرحهاي واقع در این مناطق، با اولویت نوسازي در بافتهاي فرسوده و دسته

.طرحهایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجراي به موقع آنها ضروري است -1

ت، شهرداریها و دهیاریها طرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دول -2

.به مرور زمان قابل انجام است

.اقدام نماید

تبصره  

  الیحه قانونی نحوه خرید و تملک«هاي عمومی و عمرانی دولت موضوع  مشمول برنامه) 1( طرحهاي گروه

از  تواند که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می باشد می» 1انقالبشوراي  1358اراضی و امالك مصوب  

قانون مذکور قابل اعتراض در مراجع صالحه ) 4( رأي صادره موضوع ماده. دولتی تأمین شود طریق بخشهاي غیر

.قضائی است

وري و استحصال زمین نسبت به احیاء  ربط موظفند به منظور افزایش بهره ذي اجراییدستگاههاي  - ب

.بافتهاي فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند

مسکن و شهرسازي و شهرداریها موظفند با اعمال سیاستهاي تشویقی و در چهارچوب قانون وزارت  -ج

دولتی براي احیاء و بازسازي بافتهاي فرسوده در قالب  حمایت از احیاء بافتهاي فرسوده از اقدامات بخش غیر

.بودجه مصوب حمایت نمایند

                                                                                                                                      
هاي عمومی، عمرانی و نظامی  براي اجراي برنامه الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالكي  براي مالحظه) 1

  .ییدمراجعه فرما721 ي به بخش سوم، صفحه شوراي انقالب 17/11/1358مصوب  دولت
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از %)10(ول برنامه حداقل ده درصد وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداریها موظفند هر سال در ط -د

ساله با پیشنهاد وزارت مسکن   بافتهاي فرسوده شهري را احیاء و بازسازي نمایند تسهیالت و بودجه مورد نیاز همه

بینی و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداریها یا مجریان طرحهاي  و شهرسازي در بودجه عمومی پیش

.قرار خواهد گرفت نوسازي با معرفی شهرداري

تبصره  

از منابع، اعتبارات و تسهیالت اعطائی براي بخش مسکن اعم %) 50(دولت موظف است حداقل پنجاه درصد 

را به اجراي طرحهاي مذکور در محدوده بافتهاي  از طرحهاي مسکن مهر، مسکن جوانان و نیازمندان و مانند آن 

.فرسوده شهري اختصاص دهد

دیده از جنگ تحمیلی و  هرسازي موظف است ساماندهی و احیاء شهرهاي آسیبوزارت مسکن و ش -هـ

.شده و ساختمانهاي مخروبه باقیمانده داخل شهرهاي مورد نظر را در اولویت قرار دهد استفاده از اراضی رها

172 ماده  

نگري  شینی و پیشنشین از مزایاي شهرن به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه

:مجاز دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد و پیشگیري از ایجاد سکونتگاههاي غیر

عالی شهرسازي و معماري ایران از طریق  نشین تعیین شده توسط شوراي  سامان بخشی مناطق حاشیه -الف

بافتهاي واقع در داخل تدوین و اجراي ساز و کارهاي حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازي ساکنان 

گاههاي  سند ملی توانمندسازي و ساماندهی سکونت« هاي شهري با مشارکت آنها، در چهارچوب محدوده

و ایجاد شهرکهاي اقماري براي اسکان جمعیت مهاجر »غیرمجاز

مجاز  وضع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهاي غیر - ب

خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها با همکاري قوه قضائیه

هادي براي روستاهاي واقع در حریم کالن شهرها با رویکرد کنترل محدوده  تهیه و اجراي طرح -ج

روستاهاي مذکور در حد رشد طبیعی آنها

توسط شهرداریها طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی از طریق منابع دولتی -د
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173 ماده  

دستیابی به ساختار  منظور به دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهري 

مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهري در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعۀ پایدار شهرها، 

اي دستگاههاي دولتی به بخشهاي خصوصی و تعاونی و تمرکز مدیریت از طریق واگذاري وظایف و تصدیه

روزرسانی قوانین و مقررات شهرداریها و ارتقاء جایگاه شهرداریها و اتحادیه آنها اقدام  شهرداریها، بازنگري و به

.آورد عمل بهقانونی 

174 ماده  

مه از طریق تدوین نظام ربط موظفند تا پایان سال اول برنا شوراهاي اسالمی و شهرداریها و سایر مراجع ذي

:درآمدهاي پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهاي ذیل اقدام نماید

کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهاي تجاري، اداري، صنعتی متناسب با کاربریهاي  -الف

عوارض و بهاي  مسکونی همان منطقه باتوجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به

برداري از واحدهاي احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و امالك، ناشی  خدمات بهره

از اجراي طرحهاي توسعۀ شهري

هاي خدمات عمومی و شهري، نگهداري، نوسازي و عمران  تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه - ب

ایجاد زیرساختهاي توسعه، عمران شهري و حمل و نقل شهري و همچنین تعیین سهم دولت در

تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر امالك به عوارض ناشی از مصرف و خدمات - ج

براي وصول عوارض، بهاي خدمات و سایر درآمدهاي قانونی شهرداریها اجراییتعیین ضمانت  -د

مشجر با سطح اشغال بیشتر ال کمتر نسبت به زمینهاي غیرافزایش تراکم زمینهاي مشجر با سطح اشغ -هـ

کرد شهرداري تقویت ساز و کارهاي مدیریت و نظارت بر هزینه -و

کرد در حوزه وظایف اصلی و  سپاري وظایف قابل واگذاري و هدایت بودجه شهرداریها به سمت هزینه برون -ز

اجراییات شهرداري به دستگاههاي قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبار

175 ماده  

:در جهت ایجاد درآمد پایدار براي شهرداریها
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سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه اطالعات درآمد مشمول مالیات مشاغل درحدود مقرر در قوانین  - الف

.مرتبط با شهرداریها است

به سایر  16/2/13541و حومه مصوب  ماده واحده قانون تأسیس شرکت قطار شهري تهران) 2( تبصره - ب

.یابد میشهرداریها و تونلهاي زیرزمینی آب و فاضالب، ترافیکی و خدماتی تسري 

 176ماده  

تأمین منابع مالی الزم جهت  منظور به مکلف است )سازمان ملی زمین و مسکن(وزارت مسکن و شهرسازي 

ویژه   نیاز اجراي طرحهاي مسکن به رید اراضی موردموات و خ پرداخت معوض نصاب مالکانه اعم از موات و غیر

فروش رسانده و   صورت مزایده به  اختیار خود را به مسکن زوجهاي جوان و اقشار کم درآمد، اراضی شهري در

درآمد اختصاصی واریز نماید تا در قالب بودجه سنواتی  عنوان بهکل کشور  داري وجوه حاصل را به حساب خزانه

.مصرف برسد  رد مذکور بهبراي تحقق موا

تبصره  

.شود طریق بخشهاي خصوصی و تعاونی انجام می اجراي طرحهاي موضوع این ماده از

وقف

177 ماده  

احیاء، توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و اخوات و مقابله با سوء استفاده از موقوفات  منظور به 

:شود اقدامات زیر انجام می

اسناد و امالك کشور با همکاري سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است نسبت به ثبت  سازمان ثبت -الف

.اند، اقدام نماید موقوفات بالمعارضی که صحت وقف آن محرز ولیکن تاکنون ثبت نشده

                                                                                                                                      
شهري تهران و حومه مصوب  راه آهنماده واحده قانون تأسیس شرکت ) 2(تبصره " رسد منظور به نظر می )1 

.مراجعه فرمایید 697ي  به بخش سوم، صفحهتوانید  آن میماده واحده  2تبصره ي  براي مالحظهاست که  "16/2/1354
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به منظور ایجاد بانک اطالعات جامع موقوفات، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متولی وقف موظفند  - ب

قوفات، نذورات، اثالث باقیه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غیر متصرفی و داراي تولیت را اطالعات کلیه مو

  .شود اي قرار دهند که تا پایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد می بر روي سامانه



  
  

  ششمفصل 

اي توسعه منطقه
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 178ماده  

ریزي و بودجه استانها، در  ویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامهبه منظور تصمیم گیري، تص -الف

ریزي و توسعه هر استان به ریاست  هاي کالن کشور، شوراي برنامه ها و سیاستها و خط مشی چهارچوب برنامه

:شود استاندار و اعضاء زیر تشکیل می

)فریک ن(هاي داراي واحد استانی  رئیس واحد استانی وزارتخانه -1

ریزي استان  معاون برنامه -2

بدنی استان مدیرکل تربیت -3

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان -4

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان -5

)حسب مورد(فرمانداران  -6

فرمانده بسیج استان -7

تبصره  

رؤساي واحدهاي تابعه استان به انتخاب وزیر در  هایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از درمورد وزارتخانه

.کند جلسات شورا شرکت می

 ، کمیته1ریزي توسعه استان برنامه  براي افزایش اختیارات شهرستانها در چهارچوب وظایف شوراي - ب

.گردد ریزي در هر شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می برنامه

 1تبصره  

.است)متناظر ادارات کل استانی(ن شامل رؤساي اداري شهرستان ریزي شهرستا اعضاء کمیته برنامه

 2تبصره  

.ریزي استاندار است نیابت ریاست شورا در غیاب استاندار و دبیري شوراي مذکور برعهده معاون برنامه

دو نفر از نمایندگان استان با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان ناظر در شوراي  -ج

ریزي شهرستان عضویت  ناظر در کمیته برنامه عنوان بهریزي و توسعه استان و نمایندگان هر شهرستان  برنامه

.خواهند داشت

                                                                                                                                      
   .اده استجا افت "ریزي برنامه"بعد از کلمه  "و"به نظر میرسد ) 1
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جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمی و مصوبات آن با اکثریت بیش از نصف اعضاء حاضر معتبر  -د

.صورت مخفی است با ورقه و بهریزي و توسعه استان  گیري در جلسات شوراي برنامه رأي.است

این ماده شامل شرح وظایف، اختیارات مندرج دراین ماده و کارگروههاي تخصصی  اجرایی نامه آیین -هـ

وزیران  هیئت تصویب به ریزي شهرستان به پیشنهاد معاونت  ریزي و توسعه استان و کمیته برنامه شوراي برنامه

.رسد می

هاي مصوب استانی و شهرستانی  اي از بودجه و برنامه ر اخذ و ارائه نسخهوزارت کشورموظف است عالوه ب -و

بار نیز گزارش پیشرفت بودجه را در  به نمایندگان استان هرساله گزارش عملکرد استانی برنامه و هر سه ماه یک

.اختیار مجلس شوراي اسالمی قرار دهند

179 ماده  

هزینه استانی  - هت توسعه و عمران استانها، نظام درآمدتمرکززدایی و افزایش اختیارات در ج منظور به 

:گردد شرح زیر ساماندهی می به

 هاي داراییبودجه ساالنه استانی شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاري  -الف

 هاي داراییاي و تملک  نهاي و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزی مالی و سرمایه

 »هرنامب - دستگاه«توزیع . گردد اي و مالی هرکدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می سرمایه

ریزي و  اي شهرستانها برعهده شوراي برنامه سرمایه هاي داراییاي و توزیع سرجمع اعتبارات تملک  اعتبارات هزینه

.توسعه استان است

تبصره  

طور مستقیم و توسط شورا   گیرند به هایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می پروژهاعتبار 

.گردد صورت مجزا تعیین می  به

نماید  ریزي و توسعه استان و معاونت را مشخص می سند بودجه ساالنه استان که تعهدات شوراي برنامه - ب

قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط .گردد و معاونت مبادله میدر قالب قراردادي تنظیم و بین رئیس شورا 

.شود توسط معاونت تهیه و ابالغ می

 داراییداري کل و زیرنظر اداره کل امور اقتصادي و  در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه -ج

عنوان   هاي معین استان یک حساب به داري کل موظف است براي هر یک از خزانه خزانه. شود استان تشکیل می

در مرکز استان افتتاح نماید و در ابتداي هر سال نیز میزان )معین استان  خزانه(»کل داري حساب خزانه«
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اي آن استان محاسبه  سرمایه هاي داراییاي و تملک  گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینه تنخواه

.واریز نماید)خزانه معین استان( »داري کل حساب خزانه«ن ماه به و حداکثر تا بیستم فروردی

منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاستها و خط   به -د

استاندار و عضویت  مسئولیتهاي کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با  مشی

.شود استان تشکیل می داراییریزي استان و رئیس سازمان امور اقتصادي و  امهمعاون برن

اي ملی به استانی، معاونت  سرمایه هاي داراییبه تناسب واگذاري و اجراي فعالیتها و طرحهاي تملک  -هـ

تگاههاي اي دس اي مذکور در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزینه سرمایه داراییعالوه بر اعتبارات تملک 

.شود ملی با تشخیص معاونت به استانها منتقل می اجرایی

180 ماده  

، سیاستهاي کلی و جهت حصول به اهداف 1قانون اساسی)48(در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم 

انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر  چشم

وسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیالت به ت

نحوي عمل نماید که فاصله شاخص برخورداري شهرستانهاي با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه 

به %)10( برنامه حداقل ده درصدچهارم در بخشهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، زیر بنایی و امنیتی در هر سال 

.سطح یاد شده نزدیک شود

از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیفهاي مشخص براي مصارف معین در %) 2(معادل دو درصد 

.گیرد تا در راستاي تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود بودجه سنواتی در اختیار معاونت قرار می

181 ماده  

ریزي کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداري محیطی در کلیه  نظام برنامهبه منظور ارتقاء 

اي و  منطقه -  اي و بخشی گذاریهاي ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه اي و سرمایه فعالیتهاي توسعه

                                                                                                                                      
و   از منابع طبیعی  برداري  در بهره: 6/5/1368قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران اصالحی  چهل و هشتم  اصل) 1

در   کشور، باید تبعیض  مختلف  استانها و مناطق  میان  اقتصادي  استانها و توزیع فعالیتهاي  در سطح  ملی  از درآمدهاي  استفاده

  .باشد  داشته  در دسترس  الزم  و امکانات  فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه  هر منطقه  که  طوري  کار نباشد، به
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مدیریتی استانها و انتقال رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندیهاي 

وزیران  هیئتبه استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، سازوکارها و شاخصهاي الزم به تصویب  اجراییاختیارات 

.رسد می

تبصره  

هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از 

صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع   این غیر در.ستبودجه عمومی ساالنه کشور ا

.است

182 ماده  

شوراي آمایش  «ها و طرحهاي توسعه سرزمینی، به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجراي برنامه

کیل ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور و با شرح وظایف اصلی ذیل تش معاون برنامه مسئولیتبا  »سرزمین

:شود می

و تنظیم  »ریزي و مدیریت توسعه سرزمینی نظام یکپارچه برنامه«تدوین، تصویب و نظارت بر استقرار  -الف

روابط ارکان اصلی آن

اي و استانی و نظارت بر  ها و طرحهاي توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه بررسی و تصویب برنامه - ب

اجراي آنها

برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسالمی به انتخاب مجلس  دو نفر از اعضاء کمیسیونهاي

.نمایند عضو ناظر در جلسات شورا شرکت می عنوان به

ها، اختیارات و ارکان شورا حداکثر ظرف مسئولیتاین ماده شامل شرح وظایف تفصیلی،  اجرایی نامه آیین

.رسد وزیران می هیئت تصویب به )دبیرخانه(پیشنهاد معاونت   ماه پس از تصویب این قانون به شش

تبصره  

وزیران کشور، : جمهور عبارتند از ریزي و نظارت راهبردي رئیس ترکیب اعضاء شورا عالوه بر معاون برنامه

، مسکن و شهرسازي، دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و رئیس داراییکشاورزي، اقتصادي و  جهاد  اطالعات،

.به انتخاب رئیس جمهور اجراییزیست و سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاههاي سازمان حفاظت محیط 
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183 ماده  

گیریهاي  اي تنظیم نمایند که زمینه تحقق جهت گونه هاي عملیاتی خود را به مکلفند برنامه اجراییدستگاههاي 

.آمایش سرزمین را فراهم آورد

 1تبصره  

.اده برعهده معاونت استپیگیري و نظارت بر تحقق مفاد این م مسئولیت

 2تبصره  

شود با پیشنهاد شوراي آمایش سرزمین در چهارچوب قوانین مربوطه کشور،  به شوراي اقتصاد اجازه داده می

ها، عوارض و سایر مقررات را  سیاستهاي تشویقی و بازدارنده، از جمله یارانه سود و کارمزد تسهیالت بانکی، تعرفه

هاي بخشهاي  گذاري ها، اقدامها و سرمایه اي تنظیم نماید که برنامه گونه لف کشور بهبراي فعالیتها و مناطق مخت

.گیریهاي آمایش سرزمین هدایت شوند عمومی و غیردولتی در راستاي تحقق جهت

.شود ابالغ می)معاونت( مصوبات شوراي اقتصاد ازطریق دبیرخانه

184 ماده  

در  »ارزیابی راهبردي محیطی نظام«، 1قانون اساسی) 50(به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم

:آید اي و موضوعی براساس محورهاي ذیل تدوین و به اجراء درمی سطوح ملی، منطقه

راهبردهاي کلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راهبردها -الف

اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی شاخص - ب

اي و ملی پایداري منطقهاعمال شاخصهاي  - ج

 اي و موضوعی اي منطقه ها و طرحهاي توسعه پایش برنامه -د

ارزیابی راهبردي محیطی اجراییبرنامه توانمندسازي و تعیین سازوکار  -هـ

                                                                                                                                      
در جمهوري اسالمی، حفاظت محیط  :12/9/1358مصوب  پنجاهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  اصل )1

از . گردد ته باشند، وظیفه عمومی تلقی میزیست که نسل امروز و نسلهاي بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدي داش

  .رو فعالیتهاي اقتصادي و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا کند، ممنوع است این
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 1تبصره  

هاي توسعه  ارزیابی راهبردي محیطی طرحها و برنامه مسئولعالی حفاظت محیط زیست، نهاد ملی   شوراي

.ی استموضوع -  ملی

 2تبصره  

اساس  اي بر هاي توسعه منطقه ارزیابی راهبردي محیطی برنامه مسئولاي،  شوراهاي هماهنگی توسعه منطقه

.باشند زیست می  عالی حفاظت محیط ضوابط مصوب شوراي

 3تبصره  

عالی حفاظت محیط زیست را به واحدهاي استانی  شوراي اجراییعالی اداري مکلف است وظایف   شوراي

.زمان حفاظت محیط زیست تفویض نمایدسا

وزیران  هیئتارزیابی راهبردي به تصویب  اجراییاین ماده شامل فرآیند و سازوکارهاي  اجرایینامه  آئین

.رسد می

185 ماده  

برداري بهینه از منابع طبیعی و پایه، نظام شاخصهاي پایداري محیطی تا سال دوم برنامه در  به منظور بهره

:آید د ذیل تهیه و به اجراء درمیچهارچوب موار

تدوین مدل ملی شاخصهاي پایداري -الف

ایجاد بانک داده و اطالعات شاخصهاي پایداري - ب

برنامهتعیین شاخصهاي پایداري و کمی نمودن آن براي سالهاي  -ج

بر محیط محیطی و کنترل اثرات توسعه  سازي بار تعیین ضوابط و معیارهاي پایداري ناظر بر متعادل -د

طبیعی و انسانی

و همکار، رویکردهاي کلی و زمانبندي تدوین و  مسئول اجراییاین ماده شامل دستگاههاي  اجرایی نامه آیین

.رسد وزیران می هیئتاجراي نظام و مراجع تصویب آن به تصویب 
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186 ماده  

دارنده شاخصهاي ناظر بر شود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوري، دربر به دولت اجازه داده می

گیري عدم تمرکز و  بازنگري واحدهاي تقسیماتی موجود براي ایجاد سطوح تقسیمات کشوري جدید با جهت

.عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها، اقدام نماید  تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به

محیط زیست

187 ماده

برداري پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی  شود به منظور حفاظت، احیاء و بهره داده می به دولت اجازه -الف

.و تنوع زیستی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی انجام دهد

یدار از برداري پا تدوین و اجراي برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عملیاتی حفاظت و بهره -1

.تنوع زیستی زیست بومهاي حساس و شکننده کشور

1»محیط زیستصندوق ملی «اصالح اساسنامه  -2

 1تبصره  

، نهادهاي نظامی و انتظامی و شهرداریها همکاري کامل با دولت براي تحقق مفاد این ماده را  قوه قضائیه

.خواهند داشت

 2تبصره  

ریایی با حساسیت باالي زیست محیطی را شناسایی و سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق ساحلی و د

.اعالم نماید

 3تبصره  

هاي نیرو، مسکن و  این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاري وزارتخانه اجرایینامۀ  آئین

.رسد وزیران می هیئت تصویب به شهرسازي و جهاد کشاورزي و معاونت تهیه و 

                                                                                                                                      
مراجعه  691ي  به بخش سوم، صفحه 12/6/1384مصوب  اساسنامه صندوق ملی محیط زیستي  براي مالحظه) 1

  .فرمایید
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ل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل جهت مطالعه و اجراي دولت موظف است نسبت به تشکی - ب

طرحهاي بهسازي و شنا زیر نظر وزارت کشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرحهاي شنا در سال 

.رسد وزیران می هیئتاساسنامه سازمان مذکور به تصویب .اول برنامه اقدام نماید

188 ماده  

هاي صنایع و معادن  گذاري، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاري وزارتخانه یهبه منظور تسهیل امر سرما

شفاف و ثابت را در   محیطی مشخص، و جهاد کشاورزي و با هماهنگی معاونت، ضوابط و استانداردهاي زیست

ع گذاري موضو تدوین و جهت درج در کتاب راهنماي سرمایه ساله پنجچهارچوب قوانین براي یک دوره زمانی 

ظرف شش ماه اول  1قانون اساسی )44(قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم ) 7(ماده ) 3( تبصره

کلیه واحدهاي تولیدي، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و .برنامه ارائه نماید

.باشند استانداردهاي فوق می

جز صنایع بزرگ موضوع ماده  مجوز موردي از دستگاههاي متولی بهاز سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ 

.شود ، لغو و اعمال سیاستهاي مزبور ازطریق کنترل اعمال ضوابط انجام می2قانون برنامه سوم توسعه) 105(

189 ماده  

: است  مکلف  زیست  محیط  حفاظت  سازمان

و با   زیست  محیط  حفظ منظور به پایدار   توسعه  به  و دستیابی  عمومی  هاي آگاهی  ارتقاي  در راستاي -الف

 جمهوري  و فرهنگی  ، اجتماعی اقتصادي  توسعه  پنجم  برنامه  دار از ابتداي اثرگذار و اولویت  تأکید بر گروههاي

 وزیران  هیئت  تصویب به   زیست  محیط  حفاظت  عالی  را با پیشنهاد شوراي  مربوط  اجرایی  نامه آیین،  ایران  اسالمی 

 اجراي  به  ملزم  ایران  اسالمی  جمهوري  و صدا و سیماي  دولتی  هاي ، رسانه ربط ذي  دستگاههاي  کلیه.برساند 

.باشند قانونی می  ماده  این  موضوع  وجه  دریافت بدون  آموزشی  هاي برنامه 

                                                                                                                                      
قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  7ماده  3تبصره ي  اي مالحظهبر) 1

به بخش سوم،  8/11/1386قانون اساسی مصوب  44جمهوري اسالمی ایران و اجراي سیاستهاي کلی اصل 

.مراجعه فرمایید 567ي صفحه

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران  توسعه برنامه سومقانون ) 105(ماده ي  براي مالحظه )2

.مراجعه فرمایید 349ي  به بخش سوم، صفحه 17/1/1379مصوب 
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 پنجم  برنامه  اول  سال  تا پایان  و استانی  ی، مل اي منطقه  کشور را در سطوح  محیطی  زیست  اطالعات  نظام - ب

مکلفند در   ربط ذي  دستگاههاي.گردد  فراهم  محیطی زیست  و ارزیابی  رسانی ، اطالع پایش  ایجاد نماید تا زمینه 

.نمایند  همکاري  نظام این  نمودن  اجراییو   تدوین

190 ماده  

 اي هزینه  اعتبارات  کاهش  موظفند جهت  غیردولتی  عمومی  ينهادها و  و مؤسسات  اجرایی  دستگاههاي  کلیه

  مدیریت  سبز شامل  مدیریت  برنامه  اجراي  براي  زیست  و محیط  پایه  منابع  بهینه  مصرف  سیاستهاي  ، اعمال دولت 

در ساختمانها و (آنها   مواد زائد جامد و بازیافت  ، کاهش)کاغذ  شامل(  و تجهیزات  ، مواد اولیه ، آب انرژي  مصرف

 ربط ذي  دستگاههاي  و معاونت با همکاري زیست  محیط  حفاظت  سازمان توسط  که اي نامه آیین طبق) نقلیه  وسایط

.نمایند  خواهد رسید اقدام وزیران  هیئت  تصویب به و   تهیه 

191 ماده

 اجراء در  مرحله  و به  تهیه  ارومیه  دریاچه  یژهو ، به حساس  هاي بوم در زیست  بومی  زیست  مدیریت  برنامه -الف

 اجرایی  نامه آیین،  نیرو و جهاد کشاورزي  هاي معاونت و وزارتخانه  با همکاري  زیست  محیط  حفاظت  سازمان.آید می

.رسانند می  وزیران  هیئت  تصویب  و به  را تهیه  ماده  این 

 مراجع  با همکاري  است  مکلف  ، دولت زیستی  تنوع  و نابودي  رویه از شکار بی  جلوگیري منظور به  - ب

 اسلحه  حمل  پروانه  محدودکردن  اتخاذ نماید تا ضمن  ترتیبی  ایران  اسالمی  جمهوري  مسلح  در نیروهاي ربط ذي 

  قابل  معیتبا ج  را متناسب  شکاري  مذکور، تعداد سالحهاي  هاي صدور پروانه  در ضوابط  و بازنگري  شکاري 

 غیر  سالحهاي  آوري جمع  به  برساند و نسبت  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  تشخیص  به  وحش  از حیات  برداشت

.نماید  اقدام  برنامۀ  مجاز تا پایان

192 ماده  

کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهاي بزرگ تولیدي، صنعتی، عمرانی،  به منظور کاهش عوامل آلوده

:و زیربنایی موظفند خدماتی
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هاي بزرگ تولیدي، خدماتی وعمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات  طرحها و پروژه -الف

عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست   اساس ضوابط مصوب شوراي یابی بر سنجی و مکان امکان

.ها الزامی است ریان طرحها و پروژهها توسط مج رعایت نتیجۀ ارزیابی.محیطی قرار دهند

محیطی خود اقدام و نتیجه را در چهارچوب  گیري آلودگی و تخریب زیست برداري و اندازه نسبت به نمونه - ب

اندازي  واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه.خود اظهاري به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند

 اندازي سامانه داوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راهاي و م پایش لحظه)سیستم( سامانه

 قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا مصوب)30( متخلفین مشمول ماده.هاي مذکور اقدام نمایند)سیستم(

.شوند می3/2/13741

محیط زیست و کاهش آلودگی مشخصات فنی خود را به نحوي ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداردهاي  -ج

.و تخریب منابع پایه باالخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد

 1تبصره  

دولت مکلف است ارزش اقتصادي منابع زیست محیطی و جداول و حسابهاي مربوطه را در حسابهاي ملی 

.محاسبه و ملحوظ نماید

 2تبصره  

برآورد  منظور به   مرتبط  و سایر دستگاههاي  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  با همکاري است معاونت مکلف

در فرآیند   زیست  محیط  و تخریب  از آلودگی ناشی  هاي و هزینه  محیطی و زیست  طبیعی  منابع  اقتصادي  ارزشهاي

 ايموارد دار  هاي ارزشها و هزینه  محاسبه  دستورالعملهاي  تنظیم  به  ، نسبت ملی  در حسابهاي آن و محاسبه  توسعه

و در   اقدام  حساس  در نقاط  محیطی  زیست  هاي و آلودگی  زیستی  ، تنوع ، انرژي ، خاك ، آب جنگل: از قبیل  اولویت 

 سنجی ، در امکان رسیده  تصویب  آنها به  دستورالعمل  که  هایی ارزشها و هزینه.برساند  تصویب  به  ربط ذي  مراجع

.خواهد شد نظر گرفته در  اي هسرمای  هاي دارایی  تملک  طرحهاي 

                                                                                                                                      
 695ي  به بخش سوم، صفحه3/2/1374قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا مصوب )30(ماده ي  براي مالحظه )1

  .مراجعه فرمایید
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193 ماده

شهرداري شهرهاي باالي دویست هزار نفر جمعیت و شهرهاي ساحلی و شهرهاي حاشیه تاالبهاي  -الف

داخلی در راستاي مدیریت پسماند شهري موظفند تا پایان سال چهارم برنامه، پسماندهاي خود را با روشهاي نوین 

از سال . بازیافت نمایند)ورمی کمپوست( از قبیل کرم پوسال)ارگانیک( اي آلیو فناوریهاي جدید با اولویت روشه

.گونه شهرها مطلقاً ممنوع است پایانی برنامه، هرگونه دفن پسماندها در این

سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تمهیدات الزم را براي کاهش آلودگی هوا تا حد  - ب

ی کانونهاي انتشار ریزگردها و مهار آن، کنترل و کاهش میزان انتشار استانداردهاي جهانی با اولویت شناسای

.اي را فراهم آورد گازهاي گلخانه

.برداري صنعتی و معدنی جدید از تاالبهاي داخلی مطلقاً ممنوع است از سال دوم برنامه، هرگونه بهره -ج

بومی، تنوع زیستی و  زیست با توجه به شرایط ویژه تاالبهاي کشور از منظر اقتصادي، کشاورزي، -د

گردشگري و وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آنها و وجود چالشهاي جدي در تخصیص منابع آب در 

طور کلی، پیچیدگی و شکنندگی زیست بوم طبیعی این مناطق، دولت مکلف است در سال اول  این مناطق و به

طبیعی، محیط زیست و  بخشهاي آب، کشاورزي، منابع برنامه، با ساماندهی مجدد سازمانهاي موجود در

.برداران در دشتهاي اطراف این تاالبها اقدام نماید گردشگري، نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهره

تبصره  

 هاي جهاد حفاظت محیط زیست و وزارتخانه  این ماده به پیشنهاد مشترك معاونت و سازمان اجرایینامه  آئین

.رسد وزیران می هیئتزي، کشور، نفت، نیرو و صنایع و معادن به تصویب کشاور

توسعه روستایی

194 ماده  

ریزي، راهبري، نظارت و  دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاري، برنامه

اورزان و کاهش ، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاجراییهماهنگی بین دستگاههاي 

:هاي موجود بین جامعه روستایی، عشایري و جامعه شهري، حمایت الزم را از اقدامات زیر به عمل آورد نابرابري

بندي خدمات روستایی با  ارتقاء شاخصهاي توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت -الف

اي و محلی توجه به شرایط منطقه
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-هاي صنعتی ها و زنجیره رش کشاورزي صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشهحمایت از گست - ب

ها و عوامل تولید آن در جغرافیاي روستایی وجود دارد و  کشاورزي کوچک و متوسط که بخش اعظم نهاده

ي داراي همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگري و ایجاد و توسعه بازارهاي محلی با اولویت مراکز دهستانها

قابلیت توسعه

تعیین الگوي مدیریت در آبادیهاي فاقد شوراي اسالمی -ج

و تثبیت نسبی جمعیت روستایی  »از شهر به روستا«تدوین سیاستهاي تشویقی در جهت مهاجرت معکوس -د

تا آخر سال اول برنامه

یی مبتنی بر الگوي سازي ساختار کالبدي محیط و مسکن روستا بهسازي، نوسازي، بازسازي و ایمن -هـ

ایرانی با مشارکت مردم، دولت و نهادهاي عمومی - معماري اسالمی

اي مستمر روستاییان با هدف توانمندسازي براي ارائه و استفاده از خدمات نوین و  آموزش فنی و حرفه -و

مشارکت در فعالیتهاي صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات

آفرینی و اشتغالزاي کوچک و متوسط تولیدي و خدماتی در مناطق ساماندهی و استقرار فعالیتهاي کار -ز

روستایی از طریق ارائه مشوقهاي مالی و اعتباري

رسانی بهتر و مؤثرتر خدمات منظور به هاي روستایی  ساماندهی روستاها در قالب مجموعه -ح

سازي شبکه راههاي روستایی احداث، ترمیم و نگهداري و ایمن -ط

صهاي توسعه عشایر از طریق اسکان و ساماندهی خانوارهاارتقاء شاخ - ي

حمایت مالی ازطریق اعطاء تسهیالت، وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد جهت توسعه اشتغال  -ك

خانوارهاي روستایی و عشایري با اولویت روشهاي محلی و بومی و نیز تقویت مدیریت یکپارچه اراضی ازطریق 

جلوگیري از خرد شدن اراضی و تجمیع مدیریتی اراضی خرد کشاورزي منظور به وقی مشارکت با تشکلهاي حق

اقدام قانونی در جهت ایجاد شرکت شهرکهاي کشاورزي با اصالح اساسنامۀ یکی از شرکتهاي مادر  -ل

قانون اساسی به منظور هدایت، راهبري )44( تخصصی موجود در چهارچوب سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم

هاي کشاورزي، دامی و شیالتی حداث و توسعۀ زیرساختهاي مجتمعو ا
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در چهارچوب سیاستهاي %)49(گذاري مشترك با بخشهاي غیردولتی تا سقف چهل و نه درصد  سرمایه -م

گذاري  حمایت از توسعه سرمایه«طریق شرکت مادر تخصصی  و از 1اساسیقانون ) 44(کلی اصل چهل و چهارم 

، در زمینۀ توسعۀ کشاورزي با فناوري »مدیریت منابع آب ایران«شرکت مادر تخصصی و  »در بخش کشاورزي

پدید در بخشهاي کشاورزي و منابع آب و توسعۀ مناطق  ور و طرحهاي زیربنایی و نو نوین، اقتصادي و بهره

روستایی و جوان سازي بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایري

تبصره  

ر بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از بهره برداري به بخشهاي غیردولتی دولت مکلف است سهام دولتی د

.واگذار نماید

توسعه و هدفمندسازي پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و  -ن

ي، ساز بخشی، ارتقاء کیفیت تولید و روان ایجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و موردنظر براي هویت

ها و شرکتهاي  پذیري، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاههاي متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه سفارش

تعاونی فرش دستباف روستایی و شهري سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به منظور ارتقاء 

داخلی و خارجی هاي وري، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی و بهبود بهره

تبصره  

.وزارت بازرگانی مکلف به پیگیري حکم این بند در دولت است

آن از طریق تقویت صندوق بیمه %) 100(درصد  تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صد -س

اجتماعی روستاییان و عشایر

بینی مکانهاي ورزشی براي جامعه روستایی پیش -ع

تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر  تهیه طرحهاي هادي روستایی و -ف

نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداري هر بخش و با اطالع دهیاران و رؤساي شوراي اسالمی روستاها و تصویب آن 

دار رئیس، فرماندار شهرستان، بخش عنوان بهاي متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان  در کمیته

بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازي استان، رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان، نماینده سازمان 

جهاد کشاورزي استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداري و رئیس شوراي اسالمی روستا به عنوان ناظر

                                                                                                                                      
به  مقام معظم رهبري 1/3/84قانون اساسی جمهوري اسالمی ابالغی  44سیاستهاي کلی اصل ي  براي مالحظه )1

.مراجعه فرمایید 335ي  بخش سوم، صفحه
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تبصره  

واند به عنوان کارشناس و ناظر در جلسه ت نماینده شهرداري شهري که روستا در حریم آن واقع است می

.کمیته مذکور شرکت نماید

این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایتهاي ذکر شده، نحوه  اجرایی نامه آیین

 هیئتمشارکت و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه با پیشنهاد معاونت به تصویب 

.رسد وزیران می



  

  

  هفتمفصل 

دفاعی، سیاسی و امنیتی
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امور دفاعی

195 ماده

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح موظف است به منظور ارتقاء توانمندیهاي دفاعی، قدرت  -الف

ت زیر تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله مؤثر با تهدیدهاي خارجی اقداما ،بازدارندگی و دفاع از حاکمیت

:را انجام دهد

ارتقاء کمی و کیفی سامانه پدافند هوایی کشور و ایجاد هماهنگی تحت نظر قرارگاه پدافند هوایی حضرت  -1

)ص( االنبیاء خاتم

هاي آبی کشور و  تقویت حضور و ارتقاء زیرساختها به منظور گسترش حوزه و استقرار مؤثرتر در حوزه -2

تکمیل سازمان ناوگان جنوب تأکید بر آبهاي آزاد وحفاظت از خطوط دریایی کشور با 

گیري بهینه از فرصت خدمت وظیفه عمومی براي ارتقاء دانش، مهارت، ارتقاء منزلت اجتماعی جامعه  بهره -3

)ره( خمینی هدف در خصوص مبانی و ارزشهاي اسالم و انقالب با تکیه ویژه بر دیدگاهها و سیره حضرت امام

اي و افزایش  و مهارتهاي حرفه  ، ارتقاء معنویت، انضباط اجتماعی، تقویت تعامالت سازندهو مقام معظم رهبري

سازي شغلی و ارتقاء معیشت و منزلت اجتماعی آنان و نیز  کارگیري تخصصی سربازان وظیفه و غنی ظرفیت به

استفاده بهینه از مشموالن در سازندگی کشور

تر دستگاههاي دولتی و بخش  الزم براي مشارکت هرچه گسترده ایجاد زیرساختها و اتخاذ سازوکارهاي -4

هاي دفاعی در شرایط بحران و جنگ غیردولتی در برنامه

تبصره  

ماه اول برنامه  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح با همکاري ستاد کل نیروهاي مسلح حداکثر ظرف شش

.ربط برساند مراجع ذي تصویب به دوین و موظف است سطح مطلوب و الزامات هریک ازاجزاء فوق را ت

:وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح در سقف اعتبارات امور دفاعی، موارد زیر را در اولویت قرار دهد - ب

توسعه و تقویت ناوگان هوایی نیروهاي مسلح اعم از خرید، بازسازي، نوسازي و نگهداري تا سطح آمادگی  -1

.سازي پروازها یه هواپیماها و بالگردها و تسلیحات مرتبط و ایمنمصوب و عملیاتی نمودن کل

روزرسانی شبکه ارتباطی مستقل و امن نیروهاي مسلح تکمیل و به -2
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ایجاد سامانه فرماندهی، کنترل، اطالعات و مراقبت پیشرفته در ابعاد راهبردي، فضایی، هوایی، دریایی و  -3

دگی براي شناسایی تهدیدات و مقابله سریع و مؤثر زمینی به منظور ارتقاء هوشیاري و آما

توسعه کیفی و کمی افزایش قدرتی و پایداري عملیاتی یگانهاي موشکی -4

رسانی و حمایت از کارکنان نیروهاي مسلح در مأموریتهاي  ارتقاء کمی و کیفی سامانه رسیدگی، خدمات -5

ختدفاعی، امنیتی، امور رزمی و مراقبت از مرز و مناطق س

196 ماده  

دولت موظف است به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهاي مردمی در 

هاي امنیت و دفاع از کشور، آرمانها و مبانی اندیشه انقالب اسالمی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی  صحنه

:فراهم نمایداز منکر اقدامات و تسهیالت الزم را در طول برنامه به شرح زیر 

پشتیبانی الزم براي افزایش حداقل یک و نیم میلیون نفر بسیجی فعال و ویژه تا پایان برنامه با تأکید  -الف

بر تربیت نیروي انسانی متعهد و انقالبی

هاي مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و  حمایت از زیر ساختها براي توسعه نواحی شهرستانی و رده - ب

کشوري تغییرات تقسیمات

ویژه در  به اجراییهاي مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاههاي  پشتیبانی از رده -ج

فعالیتهاي پژوهشی و علمی

هاي  کمک به تعمیق ارزشهاي انقالب اسالمی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی از طریق تشکیل هسته -د

ارزشی و استفاده از نخبگان بسیجی براي مشاوره و تولید فکر، سازي اوقات فراغت، توسعه فرهنگ  تربیتی، غنی

با اجراي طرحهاي دانشجویی، دانش )ره(توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، آشنایی با مبانی اندیشه حضرت امام 

آموزي، اقشار و رده هاي مقاومت بسیج

ور فزآینده در فضاي مجازي هاي مختلف با اولویت حض پشتیبانی و کمک به مقابله با جنگ نرم در حوزه -هـ

با رویکرد بومی)سایبري( اي و رایانه

امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل براي شرکت در آموزشها و اردوها و سایر  -و

مدت پانزده روز در سال به جاي خدمت اداري بدون دریافت حق مأموریت  ها حداکثر به برنامه

استانی در بودجه سنواتی به منظور حمایت از  داراییاز سرجمع اعتبارات تملک %) 1(د بینی یک درص پیش -ز

هاي مقاومت بسیج احداث و توسعه پایگاهها و حوزه
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میلیون نفر از بسیج دهها میلیونی با  کارگیري سی هاي الزم براي جذب و به فراهم نمودن پشتیبانی -ح

رویکرد فرهنگی، اجتماعی و علمی

ویژه در فعالیتهاي مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و  هاي مقاومت بسیج جامعه زنان به نی از ردهپشتیبا -ط

حجاب و تحکیم بنیاد خانواده

 1تبصره  

شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت الزم را براي تأمین پوشش  به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده می

اي در مأموریتهاي مختلف به ویژه  یري بسیجیان فاقد پوشش بیمهکارگ اي و جبران خسارتهاي ناشی از به بیمه

.دفاعی، امنیتی و کاروانهاي راهیان نور به عمل آورد

 2تبصره  

شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجراي بخشی از  اجازه داده می اجراییبه دستگاههاي 

هاي عمرانی خود از قبیل احداث و  اوقات فراغت و پروژه سازي فعالیتهاي آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی

کاري، آبرسانی به روستاها و همچنین  زدایی، جنگل هاي بهداشت روستایی، بیابان تعمیر مساجد، مدارس و خانه

نماید تا با استفاده از نیروهاي داوطلب بسیجی و  درمناطق محروم، روستایی و مرزي را به آن سازمان واگذار

.نحو سازمان یافته، اجراء نمایند  جوانان و متخصصان به ومردمی 

197 ماده  

شود به منظور توسعه توان علمی و فناوري نیروهاي مسلح، اقدامات زیر را به عمل  به دولت اجازه داده می

:آورد

و  بینی اعتبارات مورد نیاز براي حمایت از کسب دانش و فناوریهاي نو و توسعه مرزهاي دانش پیش -الف

از اعتبارات تجهیز و توسعه دفاعی، به طریقی  %) 10( درصد  تولید محصوالت بدیع دفاعی با اختصاص حداقل ده

:که در طول سالهاي برنامه در محورهاي زیر به سمت خود اتکایی حرکت نماید

تولید مواد حیاتی و کلیدي مورد نیاز صنایع دفاعی -1

، )میکروالکترونیک( الکترونیک هاي ناوبري و اجزاء دقیق، ریز حوزهتوسعه فناوریهاي نوین به ویژه در  -2

 ها ها، ریزمکانیک لیزر، اپتیک، نانو، زیستی، اطالعات و ارتباطات، مواد شناختی و نرم، حساسه

و ساخت و پرتاب ماهواره امن و پایدار)ها میکرومکانیک(

%)50( درصد  میزان حداقل پنجاه افزایش صادرات محصوالت، خدمات فنی و مهندسی دفاعی به - ب
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هاي تحقیقاتی مرتبط با اموردفاعی در دانشگاهها و مراکز  حمایت مالی و پشتیبانی از فعالیتها و پروژه -ج

تحقیقاتی

گیري صنعت کشور از ظرفیتهاي خالی صنایع دفاعی و همچنین حمایت مالی  حمایت مالی در جهت بهره -د

ع کشور جهت رفع نیازهاي دفاعی مشروط به عدم ورود لطمه به نیازهاي داخلی و گیري از ظرفیت صنای براي بهره

صادرات کشور

ساالنه سهم اعتبارات %) 2( درصد دولت مکلف است در الیحه بودجه سنواتی نسبت به افزایش دو -هـ

.آورد عمل بهبینی الزم را  دفاعی در طول برنامه اقدام و پیش

مذکور براي حفظ توان تولید خطوط صنایع دفاعی و همچنین تولید مواد حیاتی  از افزایش%)50( پنجاه درصد

.گردد و قطعات کلیدي و توسعه فناوریهاي نوظهور منظور می

198 ماده  

پذیري زیرساختها، ارتقاء پایداري ملی، حفاظت از مردم و منابع ملی کشور و تضمین  به منظور کاهش آسیب

:شود ي تکمیل چرخه دفاع غیرنظامی، اقدامات زیر انجام میتداوم خدمات به آنان در راستا

تدوین استانداردهاي فنی مورد نیاز پدافند غیرعامل طی سال اول برنامه -الف

سازي در خصوص تهدیدات نوین در مراکز حیاتی، حساس و مهم ایجاد سامانه پایش، هشدار و خنثی - ب

مهم کشور براي تداوم فعالیت امن و پایدار آنان سازي و حفاظت از مراکز حیاتی، حساس و ایمن -ج

تبصره  

هاي پدافند  دستورالعمل هماهنگی حوزه.پدافند غیرعامل فقط در حوزه تهدیدات دفاعی و امنیتی است

عامل و سازمان  غیرعامل و سازمان مدیریت بحران کشور با پیشنهاد مشترك دبیرخانه کمیته دائمی پدافند غیر

.رسد کل نیروهاي مسلح می تأیید ستاد 1وزیران هیئتتصویب  مدیریت بحران به

199 ماده  

هاي موضوع پدافند غیرعامل با پیشنهاد دبیر کمیته دائمی و تصویب رئیس کمیته دائمی به اجراء در  پروژه

.هد شدها بین رئیس کمیته دائمی پدافند غیرعامل و معاونت مبادله خوا گونه پروژه این نامه موافقت.خواهد آمد

                                                                                                                                      
  .باید اضافه شود "و"یید أرسد قبل از واژه ت به نظر می) 1
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200 ماده  

در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهاي مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداریها و دهیاریها به نیروي انسانی 

با استفاده از خدمت مشموالن وظیفه مشروط به عدم ورود آسیب به آمادگی رزمی کشور و پس از گذراندن دوره 

ریها و دهیاریها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح نیاز دولت، شهردا.گردد آموزش نظامی تأمین می

.شود به ستادکل اعالم می

هاي مربوط به دوره آموزش نظامی بر عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح است و حقوق و  هزینه

یزان دریافتی این قبیل م.گردد مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمین می

.افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهاي مسلح تجاوز نماید

التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعه  از نیروهاي انسانی فوق که فارغ%)50( درصد  حداقل پنجاه

.نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور خدمت کنند

201 ماده  

از   و حفاظت  مسلح  نیروهاي  بازدارندگی  کشور و ارتقاء توان  دفاعی  بنیه  تقویت منظور به   است  موظف  دولت

  و منابع  ایران  اسالمی  ، انقالب ملی  از منافع  و حفاظت  در برابر تهدیدات  کشور و آمادگی  و امنیت  ارضی  تمامیت

  نیروهاي  کل  فرماندهی  تصویب  را درصورت  ذیل  ، اقدامهاي دفاعی  سیستمهاي  کشور و هوشمندسازي  حیاتی

:آورد  عمل  به  مسلح

و   انسانی  ، ارتقاء منابع تجهیزات  و هوشمندسازي  سازي با تأکید بر مدرن  دفاعی  بنیه  هاي مؤلفه  تقویت -الف

)I 4C(  فرماندهی) سیستمهاي(هاي  سامانه

  دفاعی  هاي سامانه  کارگیري در به  اطالعاتی) سیستمهاي(هاي  نهو هوشمند و ساما  نوین  ارتقاء فناوریهاي - ب

 و پدافند هوایی  ، هوافضا، دریایی الکترونیکی  هاي سامانه  ویژه به

 ملی  و پاسخگو در دفاع  چابک و بهبود ساختارهاي  سازي بهینه -ج

از   و بهینه  متقابل  کارگیري کشور و بهاز  و دفاع  در استقرار امنیت مردمی  نیروهاي  ارتقاء حضور و سهم -د

 انسانی  منابع  و توان  امکانات

 نوین  صنعتی  و فرآیندهاي  سامانه  به  با نگرش دفاعی  و بهبود صنایع  و بازسازي  نوسازي -هـ

 و انقالب  اتیحی  ، منابع ملی  از منافع  مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت  مقابله  و توان  ارتقاء ابتکار عمل -و

 ایران  اسالمی 
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 و کیفی  کمی  صورت ، به مسلح  نیروهاي  و مهارت  دانش  سطح ارتقاء و افزایش -ز

  دانشگاهی  همکاریها با مراکز علمی  و گسترش  دفاع در بخش  ، فناوري ، تحقیقات آموزش  ارتقاء سطح -ح

 و خارجی  داخلی

)خزر  و دریاي  عمان  ، دریاي فارس خلیج(کشور   آبی  هاي در حوزه با تهدیدها  حضور و استقرار متناسب -ط

 مسلح  نیروهاي  کارکنان  و معیشت  اجتماعی  ارتقاء منزلت - ي

و نیز   مطالعه  و یا در دست  و مهم  حساس  طرحهاي  و اجراي  در طراحی  پدافند غیرعامل  اصول  رعایت -ك

  توسط  مردم  عمومی  کشور و آموزش  و حیاتی  اصلی  و شریانهاي  ساسح  و ساختمانهاي  زیربنایی  تأسیسات

  از سوانح  ناشی  مخاطرات  و کاهش  منظور پیشگیري ، به قانون  این) 179(  ماده  موضوع  اجرایی  دستگاههاي

 غیرطبیعی

و   دفاع  معاونت و وزارت  ، توسط قانون  این  از تصویب  دو ماه  مدت  ظرف  ماده  این  اجرایی  هاي نامه آیین

  خواهد رسید و در صورت  وزیران  هیئت  تصویب به و   تهیه  مسلح  نیروهاي  کل و ستاد  مسلح  نیروهاي  پشتیبانی

.شود می  اجراء گذاشته  مرحله  به  مسلح  نیروهاي  کل  تأیید فرماندهی

202 ماده  

 تهیه  به  نسبت  مسلح  نیروهاي  نظر ستاد کل  براساس  ستا  مکلف  مسلح  نیروهاي  و پشتیبانی  دفاع  وزارت

،  محیطی  زیست  و شرایط  تهدیدات  و نوع  با اندازه  کشور متناسب  در سطح  مسلح  استقرار نیروهاي  نحوه  جامع  طرح 

 پادگانهاي  تقالان  و همچنین  دفاعی  و صنایع  و حیاتی  حساس  در استقرار تأسیسات  پراکندگی  منظور رعایت به

 فرماندهی  تصویب به و   اقدام  تهران  ویژه به  بزرگ  از شهرهاي  دفاعی  صنعتی  بزرگ  هاي و کارخانه  مراکز نظامی 

.برساند  مسلح  نیروهاي  کل 

 حریمو ایجاد   ، تغییر کاربري ، زمین ، بانکی اعتباري  تسهیالت  و واگذاري  تأمین  به  نسبت  است  مکلف  دولت

  اماکن  فروش  از محل  بانکی  از منابع  دریافتی  اعتبارات.آورد  عمل را به  الزم  موردنیاز اقدامات  تأسیسات  جهت 

.شود می  بازپرداخت  شده  منتقل
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سیاسی، امنیتی

203 ماده  

مکاري در راستاي تأمین امنیت پایدار مناطق مرزي و کنترل مؤثر مرزها، وزارت کشور موظف است با ه

ها و سازمانهاي  ، دادگستري، اطالعات و نیروي انتظامی و سایر وزارتخانهداراییاقتصادي و  هاي امور وزارتخانه

ربط طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزي را تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب شوراي عالی امنیت  ذي

.صورت کامل اجراء گردد  مصوب کنترل و انسداد مرزها به اي که تا پایان برنامه طرحهاي گونه ملی برساند به

تبصره  

طرح جامع شامل کنترل، مدیریت، حریم امنیتی، اقدامهاي عمرانی، انسدادي، اطالعاتی، علمی، تجهیزاتی، 

هرگونه اقدام در مرزها .کارگیري بسیج و نیروي مردمی است فرهنگی و اجتماعی، اقتصادي و تقویت مرزبانی، به

.پذیرد ناطق مرزي براساس برنامه و شاخصهاي مندرج در این طرح صورت میو م

204 ماده  

در راستاي ارتقاء و تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان با رعایت مالحظات و تأمین امنیت پایدار مناطق 

حق  گیري تعاونیهاي مرزنشینان و مرزي، دولت حمایت مالی و حقوقی الزم را از استقرار صنایع و شکل

هاي مستعد کشاورزي و استفاده حداکثري از منابع طبیعی و گردشگري در مناطق مرزي به  برداري از زمین بهره

.آورد عمل می

تبصره  

-به منظور هدایت و ارائه زیرساختهاي مناسب توسعه صنعتی مناطق مرزي، افزایش مراودات اقتصادي

دات مناطق مرزي، اولویت استقرار صنایع در مناطق مزبور، اجتماعی با کشورهاي همسایه و نیز گسترش بازار تولی

.با شهرکهاي صنعتی مرزي و واقع در مرزها خواهد بود

205 ماده  

وزارت اطالعات موظف است با هدف دفاع از حاکمیت و منافع ملی و تقویت تعامل با جامعه اطالعاتی و 

داخلی و خارجی به ویژه استکبار جهانی اقدامات زیر را پیشگیري و مقابله با تهدیدات و تهاجم اطالعاتی و امنیتی 

:انجام دهد
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ارتقاء کمی و کیفی زیرساختهاي اطالعاتی با هدف تحکیم و تقویت امنیت پایدار و فراگیر -الف

پیشگیري و مقابله با فساد و اختالل در امنیت اقتصادي، جرائم سازمان یافته ضدامنیتی، اقدامات  - ب

ات نرم امنیتی در مقام ضابط دادگستريتروریستی و تهدید

وکارهاي الزم براي مشارکت هرچه بیشتر مردم در راستاي تقویت و  ایجاد و گسترش زیرساختها و ساز -ج

تحکیم امنیت پایدار کشور

این ماده حداکثر تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت اطالعات و با همکاري معاونت تهیه و به  نامه آیین

.رسد وزیران می هیئتتصویب 

206 ماده  

وزارت اطالعات موظف است در محدوده قوانین موضوعه کشور و در چهارچوب اختیارات قانونی خود با 

:ربط در خصوص مورد ذیل اقدام قانونی به عمل آورد هماهنگی دستگاههاي ذي

تهیه طرح بانک جامع اطالعاتی کشور -الف

تبصره  

اختیار قراردادن  نمایند موظفند نسبت به در از بودجه عمومی کشور استفاده می کلیه دستگاهها و نهادهایی که

بندي شده، حریم خصوصی و مواردي که در قوانین افشاء  خود به استثناء موارد طبقه) دیجیتالی( بانکهاي رقومی

.است، اقدام نمایند اطالعات ممنوع شده

دولتی، عمومی و خصوصی و طرح نظام ساماندهی  تهیه طرح نظام ملی تعیین صالحیت امنیتی مشاغل - ب

جلوگیري از نفوذ و دسترسی عوامل بیگانه و دشمنان نظام  منظور به حفاظت از اسناد و اطالعات طبقه بندي شده 

بندي شده به اطالعات و اسناد طبقه

ع مبارزه با ربط براي تهیه و اجراي طرح جام اي مرکب از دستگاههاي اصلی ذي تشکیل کمیسیون ویژه -ج

 مبارزه هماهنگ با تروریسم زیستی منظور به و تعیین وظایف هر یک از دستگاهها )بیوتروریسم(تروریسم زیستی 

صورت یک اصل نهادینه شده در کشور تا پایان برنامه به)بیوتروریسم(

تبصره  

.کند می ارائه میکمیسیون مذکور موارد نیازمند قانون در زمینۀ بیوتروریسم را به مجلس شوراي اسال



  203دفاعی، سیاسی و امنیتی: فصل هفتم.../ قانون برنامه پنجساله پنجم: بخش دوم

207 ماده  

:دولت مجاز است

 با مشارکت 1مواد مخدرهاي کلی مبارزه با  پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس سیاست  به -الف

سازها را تهیه و جهت تصویب  ها و پیش ربط، الیحه جامع مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردان نهادهاي ذي

.می ارائه نمایدبه مجلس شوراي اسال

هاي بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون نسبت به تهیه الیحه  ربط و اتاق هاي ذي با مشارکت دستگاه - ب

.جامع مبارزه با قاچاق کاال و ارز اقدام نموده و جهت بررسی و تصویب به مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید

208 ماده  

و کارآمدسازي و تقویت نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران با گرایی  سازي و توسعه حرفه منظور مدرن  به

:شود مورد اجرا گذاشته می توافق دولت و ستاد کل نیروهاي مسلح اقدامات زیر در طول برنامه به

هاي نوین و  مندي نیروي انتظامی از فناوري فراهم آوردن ساز و کار و امکانات الزم براي بهره -الف

»سازي پلیس آور پایه فن«جهت  تجهیزات پیشرفته در

گرایی با توسعه آموزشهاي تخصصی تقویت حرفه - ب

209 ماده  

تحکیم و ارتقاء امنیت اجتماعی، اخالقی و پیشگیري و مقابله با هرگونه ناهنجاري فرهنگی و  منظور به 

اجتماعی و اخالل در امنیت عمومی؛

:نماید اجراییا تأکید بر موارد زیر فراهم و الزم را ب اجراییدولت موظف است ساز و کارهاي  -الف

پرستی، ابتذال و  یافته مروج انحرافات اخالقی، خرافه مبارزه با جریانات، گروهها و باندهاي سازمان -1

گرایی پوچ

سازي فضاي عمومی جامعه ارتقاء احساس امنیت و سالم -2

اي براي مقابله با  ی، تبلیغی و رسانهسازي اقدامات فرهنگی، آموزشی، تربیت گیري و هماهنگ بهره -3

هاي فرهنگی و اجتماعی ناهنجاري

                                                                                                                                      
  .مراجعه فرمایید 343 ي به بخش سوم، صفحه مبارزه با مواد مخدرسیاستهاي کلی ي  براي مالحظه) 1
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موظفند اقدامات الزم را براي اجراي طرح جامع فرهنگ عفاف و حجاب  اجراییکلیۀ دستگاههاي  - ب

.سازي محیط خدمتی با اقتضائات جامعه اسالمی اقدام نمایند معمول داشته و نسبت به متناسب

  .اسالمی موظف است بر اجراي صحیح طرح، نظارت داشته باشدوزارت فرهنگ و ارشاد 

سیاست خارجی

210 ماده  

به و  مسئولگیري از نظرات کارشناسان کلیه سازمانها و نهادهاي  وزارت امور خارجه موظف است با بهره

در منطقه و اعتالء شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوري اسالمی ایران و استفاده از فرصتهاي اقتصادي  منظور 

نمودن احکام  اجراییالملل، سیاستهاي مناسب را براي  الملل و بسط گفتمان عدالت خواهی در روابط بین نظام بین

.ربط ارائه دهد ذیل به مراجع ذي

 اقتصادي و فرهنگی با کشورهاي داراي دیدگاهها و مواضع غیر تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی، -الف

می ایرانهمسو با جمهوري اسال

المللی از  اي و بین تالش براي حضور فعال، مؤثر و الهام بخش در مناسبات دو جانبه و سازمانهاي منطقه - ب

:طریق

المللی با دستور کار مشخص براي  تدوین نظام جامع تقویت حضور ایران در سازمان هاي منطقه اي و بین -1

شدن برنامه اجراییاز زمان اقدام درمورد هر یک از آنها حداکثر در سال اول پس 

کارگیري آنان با اولویت  ارزیابی کارآمدي و اثربخشی مأمورین شاغل در داخل و خارج از کشور و به -2

هاي داراي اهمیت راهبردي تخصص و کارآمدي در سازمانها و سفارتخانه

منافع ملی جمهوري  تدوین فرآیند پیشنهادي ایران براي اصالح ساختار سازمان ملل متحد در راستاي -3

اسالمی ایران حداکثر در سال اول برنامه و تالش براي تحقق آن

هاي  پیگیري حمایت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ویژه ملت مظلوم فلسطین در سازمان -4

منطقه اي و بین المللی

مهوري اسالمی ایرانهاي حقوق بشري علیه ج اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه -5

همکاري با کشورهاي منطقه و اسالمی و نیز استفاده از سایر ظرفیتهاي اقتصادي، حقوقی، سیاسی،  -ج

المللی براي کاهش حضور نظامی بیگانگان در منطقه اي و بین فرهنگی، رسانه
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طقه و اسالمی به تقویت روابط حسنه با همسایگان، اعتمادسازي، تنش زدایی و همگرایی با کشورهاي من -د

ویژه حوزه تمدن ایران اسالمی

هاي اقتصادي به ویژه بخش غیردولتی و  تقویت دیپلماسی اقتصادي از طریق حمایت جدي از فعالیت -هـ

هاي الزم براي رابطه و حضور بخش مذکور در دیگر کشورها و منطقه جنوب غربی آسیا به ویژه  ایجاد زمینه

کشورهاي همسایه و اسالمی

خواهانه در جهان توسعه و تعمیق دیپلماسی عدالت -و

 تالش و انرژي )ترانزیت(ارتقاء مدیریت ایران در حوزه اقتصادي در منطقه به ویژه در حوزه توزیع و عبور  -ز

منطقه در انرژي انتقال مسیرهاي در گرفتن قرار براي

ملی منافع تأمین جهت در گذاري سرمایه مرا در ویژه به کشور از خارج مقیم ایرانیان ظرفیتهاي از استفاده -ح

تبصره  

 اسالمی شوراي مجلس به ماده این احکام اجراي میزان از گزارشی ساالنه است موظف خارجه امور وزارت

.نماید تقدیم





  

  

  هشتمفصل 

حقوقی قضایی
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211 ماده

 قضائی، پلیس یجادا دعاوي، و مجرمانه عناوین کاهشمنظور  به  است مکلف قضائیه قوه -الف

 قبیل از روزآمد و مؤثر غیرکیفري اجراءهاي ضمانت کردن جایگزین و کیفري اجراهاي ضمانت استانداردسازي

 تا نماید تهیه را نیاز مورد قضائی لوایح برنامه اول سال پایان تا حداکثر ترمیمی و اداري مدنی، انضباطی، انتظامی،

.گردد قدیمت اسالمی شوراي مجلس به دولت طریق از

 مالی، هاي زمینه در قضائیه قوه نیازهاي 1قضائی امور در نظام کلی هاي سیاست) 12( بند اجراي در - ب

 نحوي  به برنامه طول در 2اساسی قانون )158( و )157( ،)156( اصول اصول به توجه با استخدامی و تشکیالتی

.گردد تکمیل 88 سال پایان در موجود مصوب بالتصدي پستهاي از %)10( درصد  ده ساالنه که گردد تأمین

                                                                                                                                      
ساله ابالغی از سوي مقام معظم رهبري مصوب  پنج سیاستهاي کلی نظام در امور قضائی 12بند ي  براي مالحظه )1

  .مراجعه فرمایید 344ي به بخش سوم، صفحه 21/10/1387

  که  مستقل  است  اي  قوه  قضائیه  قوه :12/9/1358جمهوري اسالمی ایران مصوب  یکصد و پنجاه و ششم  اصل )2

  : زیر است  دار وظایف  و عهده  عدالت  به  بخشیدن  تحقق  و مسئول  اجتماعیو   فردي  حقوق  پشتیبان

و   و اخذ تصمیم  و رفع خصومات  دعاوي  و فصل  ، حل ، شکایات ، تعدیات در مورد تظلمات  و صدور حکم  رسیدگی -1

  .کند می  معین  قانون  ، که از امور حسبیه  قسمت  در آن  الزم  اقدام

. مشروع  و آزادیهاي  عدل  و گسترش  عامه  وقحق  احیاي -2

. انینقو  اجراي  بر حسن  نظارت - 3

  . اسالم  جزایی  مدون  و مقررات حدود  و اجراي  و تعزیر مجرمین  مجازات  و تعقیب  جرم  کشف-4

. مجرمین  و اصالح  جرم  از وقوع  پیشگیري  براي  مناسب  اقدام -5

در   قضائیه  قوه  هاي  مسئولیت  منظور انجام  به): 6/5/1368اصالحی (جمهوري اسالمی ایران  میکصد و پنجاه و هفت  اصل

  مدت  و مدیر و مدبر را براي  امور قضایی  به  و آگاه  نفر مجتهد عادل  یک  رهبري  مقام  و اجرایی  و اداري  امور قضایی  کلیه

  . است  قضائیه  قوه  مقام  عالیترین  نماید که  می  تعیین  قضائیه  قوه  رئیس  عنوان  به  سال  پنج

  شرح  به  قضائیه  قوه  رئیس  رئیس  وظایف ):6/5/1368اصالحی (جمهوري اسالمی ایران  یکصد و پنجاه و هشتم  اصل

                       . و ششم  یکصد و پنجاه  اصل  هاي مسئولیت  تناسب  به  در دادگستري  الزم  ایجاد تشکیالت -1: زیر است

  آنها و تغییر محل  و نصب  و عزل  و شایسته  عادل  قضات  استخدام - 3اسالمی  با جمهوري  متناسب  قضایی  لوایح  تهیه -2

. قانون  ، طبق و مانند اینها از امور اداري  و ترفیع آنان  مشاغل  و تعیین  مأموریت
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تبصره  

.است نفر 800تا ساالنه قضات جذب سقف

 موظف قضائیه قوه ،1قضائی امور در نظام کلی سیاستهاي )12( و )11( ،)8( ،)6( ،)1( بندهاي اجراي در -ج

:دهد انجام را ها پرونده به رسیدگی در تسریع جهت در زیر اقدامات است

 و قضائی کارکنان و محاکم عملکرد بر کشور عالی دیوان جمله از نظارتی نهادهاي ماندهیساز و تقویت -1

محوله امور انجام در دقت افزایش جهت اداري

 پایان تا آنان، تخصصی آموزش و توانمندسازي جهت در قضائی ضابطان کردن تخصصی طرح تدوین -2

برنامه اول سال

تبصره  

 اجراي به نسبت قضائیه قوه درخواست با مکلفند باشند می قضائیه قوه ضابط نحوي  به که هایی دستگاه کلیه

.نمایند اقدام قضائیه قوه نظر زیر مربوطه تخصصی  آموزشهاي

 فرهنگ سازي نهادینه مردم، قضائی و حقوقی رفتار اصالح قضائی، و حقوقی فرهنگ گسترش منظور  به -د

:شود می انجام ذیل اقدامات حقوقی، دعاوي کاهش و جرائم وعوق از پیشگیري راستاي در نیز و مداري قانون

سیما و صدا طریق از قضائیه قوه مصوب برنامه طبق همگانی آموزش -1

 زیست، محیط اجتماعی، تأمین و کار اداري، مالیاتی، امور درخصوص شهروندي حقوق همگانی آموزش -2

سیما و صدا طریق زا ربط ذي هاي دستگاه توسط آن مشابه و اي بیمه بانکی،

متوسطه و تحصیلی راهنمایی هاي دوره در مذکور آموزشهاي براي الزم درسی مواد بینی پیش -3

تبصره  

 براي را مناسب زمان )2( و )1( اجزاء اجراي در است مکلف ایران اسالمی جمهوري سیماي و صدا سازمان

 شود، می تهیه سازمان آن یا مربوطه ايه دستگاه قضائیه، قوه توسط خصوص این در که هایی برنامه پخش

.دهد اختصاص

                                                                                                                                      
ساله ابالغی از سوي مقام معظم رهبري مصوب  پنج قضائی کلی نظام در امورسیاستهاي ي  براي مالحظه )1

.مراجعه فرمایید 342 ي به بخش سوم، صفحه 21/10/1387
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 اشخاص، خصوصی حریم حفظ ضمن که نماید اتخاذ ترتیبی برنامه دوم سال تا است مکلف قضائیه قوه -4

 متخصصان و نظران صاحب نقد و تحلیل معرض در ،)آنالین( خط بر صورت به محاکم سوي از صادره آراء

.گیرد قرار

 ،1رهبري معظم مقام سوي از ابالغیساله  پنج قضائی کلی سیاستهاي) 3( ندب تحقق منظور به -هـ

 نظیر غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها مستضعفین، بسیج سازمان انتظامی، نیروي ازجملهاجرایی  دستگاههاي

 اياجر در قضائیه قوه با را الزم همکاري خود وظایف چهارچوب در مکلفند شهرداریها، و احمر هالل جمعیت

.دارند معمول جرم، وقوع از پیشگیري هاي برنامه

:است مکلف قضائیه قوه رهبري، معظم مقام ابالغیساله  پنج قضائی کلی سیاستهاي) 9( بند اجراي در -و

.کند اقدام حقوقی و کیفري هاي دادگاه و دادسراها تخصصی شعب تشکیل به نسبت -1

 برنامه سوم سال پایان تا المللی بین و داخلی داوري مستقل نهاد الیحه تهیه به نسبت دولت همکاري با -2

.گردد تقدیم اسالمی شوراي مجلس به دولت ازطریق تا کند اقدام

 انجام به مکلف قضائیه قوه ها پرونده به رسیدگی کیفیت ارتقاء و ها پرونده به رسیدگی در تسهیل منظور به -ز

:است زیر موارد

 ایران، اسالمی جمهوري انتظامی نیروي و کشور کل دادستانی قانونی، پزشکی سازمان همکاري با -1

 با افراد ژنتیکی هویت شناسنامه تهیه و جرم صحنه بررسی هاي گروه انسجام و تقویت جهت را الزم اقدامات

.آورد عمل به روزآمد تجهیزات و روشها و متخصص نیروهاي از گیري بهره

 محل در اداري عدالت دیوان استانی نمایندگی دفاتر ایجاد به سبتن موجود امکانات و منابع محل از -2

.کند اقدام استانها دادگستري

 زیر اقدامات است مکلف قضائیه  قوه قضائی، و حقوقی خدمات ارائه در کارآیی و سرعت افزایشمنظور  به  -ح

:دهد انجام ارتباطات و اطالعات فناوري توسعه براي را

 مدیریت سامانه ویژه  به ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده سطح توسعه و یعملیات هاي سامانه -1

 امنیت مدیریت سامانه تکمیل و اجراء قضائیه، قوه هاي داده ملی مرکز اندازي راه قضائی، هاي پرونده

 بین ارتباط برقراري در اطالعات فناوري از استفاده مردم، به الکترونیک حقوقی خدمات عرضه اطالعات،

                                                                                                                                      
به  21/10/1387ساله ابالغی از سوي مقام معظم رهبري مصوب  سیاستهاي کلی قضائی پنجي  براي مالحظه) 1

  .مراجعه فرمایید342ي  بخش سوم، صفحه



  پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران ساله برنامه پنجمجموعه                                                                   212

 زندانها، سازمان کشور، امالك و اسناد ثبت سازمان قبیل از مرتبط یا تابعه نهادهاي سایر و قضائی مراجع

.یابد ارتقاء و گسترش  اندازي، راه قانونی پزشکی سازمان

 کاهش مالکیت، اسناد در امنیت ضریب ارتقاءمنظور  به  است مکلف کشور امالك و اسناد ثبت سازمان -2

 نوین ثبت نمودناجرایی  و سند اطالعاتی اقالم نمودن رقومی قضائی، محاکم در اسناد با مرتبط يها پرونده

.کند اقدام مالکیت اسناد تعویض به نسبت اطالعات، فناوري از استفاده با

تبصره  

 برنامه طول در مکلفند خیریه، امور و اوقاف سازمان و شهرسازي و مسکن و کشاورزي جهاد هاي وزارتخانه

 امالك و اسناد ثبت سازمان با خویش، تولیت تحت و ملکی اراضی کلیه مستندات ارائه و شناسایی ضمن پنجم،

.نمایند همکاري )کاداستر( حدنگاري استاندارد اساس بر مذکور امالك نقشه تهیه براي کشور

 دادستانی همکاري اب وزیردادگستري توسط که اي نامه آیین براساس شود می داده اجازه قضائیه قوه به -3

 رسد، می قضائیه  قوه رئیس تأیید به و تهیه ایران اسالمی جمهوري ملی کتابخانه و اسناد سازمان و کشور کل

 فناوریهاي از استفاده با را باشد می ضروري آنها سوابق نگهداري که قضائی هاي پرونده اوراق و اسناد

 حداقل که آن بر مشروط نماید اقدام آنها امحاء به نسبت سپس و تبدیل الکترونیکی اسناد به روز، اطالعاتی

 اداري و قضائی مراجع کلیه در تبدیلی اسناد و اطالعات. باشد گذشته آنها قطعی بایگانی مدت از سال سی

.بود خواهد استناد قابل و داشته سندیت

 جمهوري ملی کتابخانه و اسناد سازمان توسط دارد، تاریخی سندیت جنبه که ملی و مهم هاي پرونده اصل 

.شد خواهد نگهداري و حفظ ایران اسالمی

 براي الکترونیکی هاي سامانه ایجاد به نسبت است موظف تربیتی و تأمینی اقدامات و زندانها سازمان -4

.نماید اقدام تأمینی، قرارهاي و حبس محکومیتهاي اجراي

 قضائیه قوه کارکنان و مراجعان منزلت و شأن ظحف و قضائی عدالت به جامعه دسترسی توسعه راستاي در -ط

:است زیر موارد انجام به مکلف

 دادسراها، ستادي، ساختمانهاي جمله از تابعه سازمانهاي و قضائیه قوه فیزیکی فضاهاي توسعه و نوسازي -1

 واحدهاي ی،ثبت واحدهاي نیاز، مورد مناطق در تربیت و اصالح کانونهاي بازداشتگاهها، زندانها، دادگستري،

 استانداردهاي رعایت با مسلح، نیروهاي قضائی سازمان و کشور کل بازرسی سازمان ادارات  قانونی، پزشکی

مصوب اعتبارات سقف در الزم



  213حقوقی قضایی: فصل هشتم.../ قانون برنامه پنجساله پنجم: بخش دوم

 و ساز تمهید و قضائی هاي پرونده در حمایتی دستگاههاي تأیید مورد نیازمند افراد حق احقاق در تسهیل -2

 طریق از دادگستري رسمی کارشناسان و وکال از ضروري موارد در افراد این استفاده براي مناسب کار

 از استفاده با و مصوب اعتبارات سقف در تسخیري، وکالت ظرفیتهاي از استفاده بر عالوه مربوطه، کانونهاي

نهاد مردم سازمانهاي

 طریق ازاجرایی  يها پرونده روند از مردم رضایتمندي همچنین و سرعت دقت، افزایش و کیفیت ارتقاء -3

استانی مراکز در اسناداجرایی  دوایر افزایش

 مجلس به دولت طریق از تا نماید تهیه را خود استخدامی و اداري جامع الیحه است موظف قضائیه قوه - ي

.گردد تقدیم اسالمی شوراي

 نماید طراحی ار قضائی مراجع کلیه در دادرسی زمان کاهش الکترونیکی سامانه است مکلف قضائیه قوه -ك

:حداقل سامانه این در که نحوي به

.باشد دسترسی قابل و معلوم دعوا اصحاب براي رسیدگی وقت تجدید علت -1

.شود تعیین خودکار طور  به نوبت از خارج فوري اوقات داشتن نظر در با ها پرونده به رسیدگی وقت -2

 ماه پنج حداکثر حقوقی هاي پرونده و ماه سه حداکثر کیفري محاکم در پرونده به رسیدگی زمان مدت -3

.نباشد بیشتر

تبصره  

، باشد نیاز بیشتري زمان به رأي صدور و پرونده تکمیل براي که باشد نحوي به دعوا موضوع که درصورتی

.باشد دسترسی قابل نیز دعوا اصحاب براي که اي گونه به شود می اعالم باالتر مقام به دلیل ذکر با امر این

 و بوده گیري تصمیم معد که هایی پرونده به رسیدگی وقت مستمر نظارت با باشند موظف ها حوزه رؤساي -4

.نمایند معین صالح ذي مراجع به اعالم و قاضی به تذکر ضمن را اند نگردیده تصمیم به منتهی علت بدون

 اطالع اند نگردیده گیري صمیمت به منتهی قانون برابر که هایی پرونده از خودکار طور به نظارتی مراجع -5

.نمایند حاصل

 و مشاوران تعداد افزایش و تخصصی کمیسیونهاي تقویت طریق از است مکلف اداري عدالت دیوان -ل

 موضوعاجرایی  هاي دستگاه با تعامل افزایش ضمن قضات تخصصی آموزشی هاي دوره برگزاري و کارشناسان
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 موضوعات به اشراف و 2قانون محاسبات عمومی کشور) 5(اده و م 1کشوري خدمات مدیریت قانون) 5( ماده

.نماید فراهم را دادرسی زمان کاهش و ها پرونده به رسیدگی سرعت و دقت افزایش شکایت، مورد تخصصی

 و امالك و اسناد ثبت یکپارچه سامانه توسعه راستاي در است مکلف کشور امالك و اسناد ثبت سازمان -م

 دوم سال پایان تا معامالت ثبت مراحل کلیه کردن الکترونیکی به نسبت ثبتی، هاي داده ملی مرکز اندازي راه

 با معامالت آنی ثبت و ثبتی استعالمات به الکترونیک و آنی پاسخ امکان که نحوي به کند، اقدام برنامه

.شود فراهم مطمئن الکترونیکی امضاء کارگیري به

 عمومی مؤسسات ،اجرایی هاي دستگاه همکاري با است مکلف تربیتی و تأمینی اقدامات و زندانها سازمان -ن

:گذارد اجراء به را ذیل اقدامات برنامه طول در محکومان شدن اجتماعی بازمنظور  به  نهاد، مردم و

 نظیر اقداماتی طریق از زندانها محیط اصالح حبس، مجازات اصالحی جنبه و بازدارندگی ارتقاء رویکرد با -1

 در محکومان از متهمان تفکیک ارتکابی، جرائم نوع و سابقه اساس بر شدگان بازداشت و زندانیان ديبن طبقه

جمعیت نفر هزار بیست باالي شهرهاي در موقت بازداشتگاههاي

پرورش و آموزش وزارت همکاري با شرایط واجد زندانیان آموزش -2

 سازمان ،)ره( خمینی امام امداد کمیته همکاري با بضاعت بی زندانیان هاي خانواده معیشتی مشکل رفع -3

ربط ذي نهادهاي سایر و بهزیستی

آزادي از پس ربط ذي مراجع به اشتغال نیازمند زندانیان معرفی -4

 مرگهاي و مصدومیت به منجر عوامل بررسی براي الزم تحقیقات است مکلف قانونی پزشکی سازمان -س

 براي آموزش و ریزي برنامه به نسبت آمده، دست به نتایج به توجه با و هدد انجام را ارجاعی موارد در غیرطبیعی

  .کند اقدام آنها از ناشی اجتماعی هاي آسیب و تخلفات جرائم، کاهش و پیشگیري

 را دادگستري وزارت ظرفیتهاي از استفاده سطح ارتقاء منظور  به الزم تمهیدات است مکلف قضائیه قوه -ع

.آورد فراهم

 سنواتی بودجه قالب در را ماده این در مقرر تکالیف اجراي براي الزم اعتبارات برنامه طول رد دولت -ف

.نماید می بینی پیش

                                                                                                                                      
.مراجعه فرمایید 480ي  به بخش سوم، صفحه 8/7/1386 مصوب ریت خدمات کشوريقانون مدیي  براي مالحظه )1

.مراجعه فرمایید 374ي  به بخش سوم، صفحه 1366/ 1/6مصوب  قانون محاسبات عمومی کشوري  براي مالحظه )2
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212 ماده  

 حقوقی مشاوره و وکالت جامع الیحه قضائی امور در نظام کلی سیاستهاي رعایت با است موظف قضائیه قوه

.نماید تقدیم اسالمی شوراي جلسم به دولت طریق از و تهیه برنامه اول سال طول در را





  

  

  نهمفصل 

بودجه و نظارت
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213 ماده  

 برنامه، کلی سیاستهاي چهارچوب در کشور پیشرفت میزان ارزیابی و برنامه قانون اجراي حسن منظور به

 را قبل سال ربط ذي مواد از یک هر عملکرد از گزارشی سال هر ماه شهریور پایان تا مکلفنداجرایی  دستگاههاي

.نمایند تسلیم معاونت به

 و ها شاخص و برنامه مواد بررسی و خود نظرات با همراه را مذکور عملکرد گزارش است موظف معاونت

 الیحه با همزمان را مذکور گزارش است مکلف جمهور رئیس. نماید ارائه جمهور رئیس به مربوطه متغیرهاي

 اطالع به علنی جلسه در را آن خالصه و ارائه اسالمی شوراي مجلس به سال هر آذرماه پانزدهم تا سالیانه بودجه

.برساند نمایندگان

214 ماده  

 رعایت با اي سرمایههاي  دارایی تملک طرحهاي اثربخشی و کارآمدي افزایش منظور به است موظف دولت

  :ورداقدامات زیر را به اجرا در آ 1قانون اساسی) 44( چهارم و چهل اصل اجراي نحوه قانون

 و زمان هزینه، عامل هرسه کنترل و گرا نتیجه هايرا با رویکرد 13852نظام فنی و اجرایی مصوب  -الف

  .گذارد اجرا مورد به چهارم سال از و اصالح برنامه سوم سال تا ، پروژه اجراي در کیفیت

 مالی، منابع مینأت« ،»واگذاري و برداري بهره ساخت، مالی، منابع تأمین« ازقبیل مناسباجرایی  روشهاي - ب

 ساخت،« یا و »خصوصی - عمومی بخش مشارکت« ،»دست در کلید ساخت و طرح« ،»برداري بهره و ساخت

.گیرد کار به کافی هاي تضمین بینی پیش با را »مالکیت و برداري بهره

 اي سرمایه دارایی تملک طرحهاي در را ارزش مهندسی و کیفیت مدیریت نظام برنامه دوم سال ابتداي از -ج

.کند اجرا متوسط و بزرگ

 اعتبارات گشایش طریق از متوسط و بزرگ اي سرمایهدارایی  تملک طرحهاي مالی تأمین کار و ساز -د

 تدریج به را تضمینی مالی ابزارهاي بینی پیش با همراه خارجی و داخلی بانکهاي نزد ارزي و ریالی اسنادي

                                                                                                                                      
وري اسالمی اجتماعی و فرهنگی جمه اقتصادي، قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه مالحظه  براي )1

به بخش سوم، صفحه  18/11/1386قانون اساسی مصوب ) 44(ایران و اجراء سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم 

  .مراجعه فرمایید 560

  .مراجعه فرمایید 464ي به بخش سوم، صفحه1385 /20/1 نظام فنی و اجرایی مصوبي  مالحظه براي )2
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 ساالنه بودجه نوسانات با فوق طرحهاي اجراي و مالی منابع تأمین رابطه امهبرن پایان در که کند پیاده اي گونه به

.یابد کاهش

 که را شده تمام قیمت و اي سرمایهدارایی  تملک طرحهاي حسابرسی و حسابداري ملی استانداردهاي -هـ

 در برنامه دوم سال ابتداي از گردد می ابالغ و تأیید معاونت توسط و تهیهدارایی  و اقتصادي امور وزارت توسط

.کند پیاده متوسط و بزرگ طرحهاي

215 ماده  

 پذیر امکان زیر موارد رعایت با سنواتی بودجه لوایح در جدید اي سرمایههاي  دارایی  تملک طرحهاي پیشنهاد

:است

 و) 22( مواد رعایت با جدید اي سرمایههاي  دارایی  تملک طرحهاي اعتبارات و کمی اهداف عناوین، -الف

 و مالی اقتصادي، ،)اجرا زمانبندي کار، حجم( فنی توجیهی گزارش براساس 1بودجه و برنامه قانون) 23(

 به و بار یک براي معاونت تأیید از پساجرایی  دستگاه و مشاور سوي از غیرعامل پدافند رعایت و محیطی زیست

 تفکیک به گردد می منظور ساالنه بودجه الیحه در بار اولین براي نظر مورد طرحهاي که سالی ثابت قیمت

.رسد می اسالمی شوراي مجلس تصویب به بعد سالهاي و برنامه سالهاي

تبصره  

 برنامه اول سال اول ماهه شش در را محیطی  زیست استانداردهاي است موظف زیست محیط حفاظت سازمان

 طراحی در آن مفاد رعایت نظورم به مشاور مهندسین شرکتهاي واجرایی  دستگاههاي به ابالغ جهت معاونت به

.نماید اعالم خود اي سرمایههاي  دارایی تملک طرحهاي

 عملیات، شرح طرح، اهداف بر مشتمل اي سرمایههاي  دارایی  تملک طرحهاي هاي نامه موافقت مبادله - ب

 این پذیرد می انجام برنامه دردوران بار یک فقط نیاز مورد فنی مشخصات و فیزیکی پیشرفت مصوب، اعتبارات

 در فوق موارد درخصوص ضروري اطالعات. بود خواهد عمل مالك و معتبر برنامه دوران براي ها نامه موافقت

.گردد می درج نیز ها نامه موافقت اصالحیه

                                                                                                                                      
.مراجعه فرمایید  352ي به بخش سوم، صفحه10/12/1351مصوب  قانون برنامه و بودجهي  براي مالحظه) 1
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تبصره  

 با برنامه در طرح اجراي مانده باقی سالهاي براي اي سرمایههاي  دارایی تملک طرحهاي نیاز مورد اعتبارات

.شود می منظور معاونت توسط و محاسبه محتمل تعدیل ضرایب اعمال

 گردند می مبادله سنواتی بودجه قوانین با طرحها ساالنه اعتبارات میزان انطباق براي که هایی نامه موافقت -ج

 رتغیی به منجر که استثناء موارد. شوند طرح هاي پروژه تعداد و اهداف افزایش موجب نباید و داشته اصالحی جنبه

 وزیرانهیئت  تصویب و معاونت تأیید و ربط ذياجرایی  دستگاه پیشنهاد با شوند می ها پروژه تعداد یا عملیات حجم

.است بالمانع ماده این )الف( بند مفاد رعایت با

 دستورالعملی تابع دفاع بخش و محرمانه اي سرمایههاي  دارایی  تملک طرحهاي هاي نامه موافقت مبادله -د

.رسد می وزیرانهیئت  تأیید به معاونت و مسلح نیروهاي پشتیبانی و دفاع وزارت پیشنهاد هب که است

 مینأت عمومی منابع از که طرحهایی توجیهی هاي گزارش بندي جمع از اي خالصه است موظف معاونت -هـ

 دسترس در معاونت وبگاه طریق از تصویب از پس سال  یک را امنیتی و دفاعی طرحهاياستثناء  به  شود، می مالی

.دهد قرار پژوهشگران و کارشناسان عموم

 اعتبار تأمین به منوط معاونت، توسط فصل هر در جدید اي سرمایههاي  دارایی تملک طرحهاي تصویب -و

 به نیاز مورد اعتبار کل نسبت از جدید طرح اجراي اول سال اعتبار که طوري به است مزبور طرحهاي براي کامل

 ابتداي در اي سرمایههاي  دارایی تملک طرحهاي اعتبارات. نگردد کمتر )سال برحسب( طرح اياجر زمان مدت

 یا و اصالح شده بینی پیش اعتبارات و گردد می برآورد برنامه دوران در تورم نرخ بینی پیش گرفتن نظر در با برنامه

 بینی پیش نرخ از واقعی تورم نرخ نحرافا حد در فقط برنامه آخر سال پایان تا دستگاه و فصل هر براي طرح تغییر

.است مجاز شده

216 ماده

 به مشروط ،اجرایی دستگاههاي با متبادله هاي نامه موافقت اجراي در پرداخت و تعهد اعتبار، تخصیص -الف

 بر بیشتر نظارت اعمال منظور به که آوري الزام شروط ونامه  موافقت موضوع فعالیتهاي و عملیات شرح رعایت

.باشد قانون مغایر نباید یادشده شروط. بود خواهد شود، می درج معاونت توسط بودجه و برنامه راياج

 واگذاري به توجه با که دستگاه اي هزینه اعتبارات از بخش آن شده واگذار اختیارات و وظایف با متناسب - ب

 یا استانها به وزیرانهیئت  ویبتص و معاونت پیشنهاد با ندارد موضوعیت دستگاه توسط آن کرد هزینه وظایف،

.گردد می واگذار مورد حسب دیگر دستگاههاي
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 مناطق نوسازي و بازسازي امدادرسانی، پیشگیري،، آگاهی پیش براي شود می داده اجازه دولت به -ج

 هاي آفت دریا، آب پیشروي طوفان، تگرگ، سرمازدگی، زلزله، سیل، جمله از مترقبه غیر حوادث از دیده آسیب

 هر عمومی بودجه از%) 2( درصد دو معادل تا دامی، و انسانی گیر همه بیماریهاي و کشاورزي محصوالت فراگیر

 از سال همان پایان تا حداکثر مذکور تنخواه. نماید هزینه و تأمین خزانه گردان تنخواه افزایش محل از را سال

 از هزینه و برداشت حال هر در. شود می تسویه ساالنه بودجه اصالح یا و عمومی اعتبارات در جویی صرفه محل

.است معاونت تأیید به منوط مقررات و قوانین اجراي در خزانه گردان تنخواه محل

 و یکصد و) 134( چهارم و سی و یکصد اصول اجراي در کهاجرایی  دستگاههاي اختالف حل آراء مورد در -د

 دلیل هر به چنانچه شود می صادر مربوط مقررات و ینقوان اجراي در یا و 1اساسی قانون ) 139( نهم و سی

 مرجع رأي مطابق معاونت نماید خودداري اختالف حل مرجع تصمیم اجراي از ربط ذياجرایی  دستگاههاي

 از اي، هزینه و اي سرمایههاي  دارایی  تملک بودجه در جایی جابه هاي محدودیت رعایت به الزام بدون مذکور،

.نماید می تهاتر مطالبات با یا و اضافه نفع ذياجرایی  دستگاه بودجه به و کسر مربوط هدستگا سنواتی بودجه

217 ماده  

اجرایی  هاي بسته قالب در را خود عملیاتی واجرایی  هاي برنامه موظفند دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه کلیه

 جهت وزیرانهیئت  تصویب از پس که ها بسته این. کنند تهیه قانون این تصویب تاریخ از ماه شش ظرف برنامه

.گیرد می قرار دستگاه سنواتی بودجه تصویب و تنظیم مبناي شود، می ارائه اسالمی شوراي مجلس به اطالع

                                                                                                                                      
با   وزیران  هیئت  ریاست :6/5/1368قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران اصالحی  یکصد و سی و چهارم  اصل) 1

  و هیئت  وزیران  هاي تصمیم  ساختن  هماهنگ  به  دارد و با اتخاذ تدابیر الزم  نظارت  بر کار وزیران  که  جمهور است  رئیس

نظر و یا   در موارد اختالف. کند را اجرا می  و قوانین  را تعیین  دولت  و خط مشی  ، برنامه وزیران  پردازد و با همکاري می  دولت

  وزیران  هیئت  باشد، تصمیم  نداشته  تفسیر یا تغییر قانون  نیاز به  که  در صورتی  دولتی  هاي دستگاه  قانونی  در وظایف  تداخل

  وزیران  هیئت  اقدامات  مسئول  جمهور در برابر مجلس  رئیس.  االجرا است  شود الزم جمهور اتخاذ می  پیشنهاد رئیس  به  که

  . است

  اموال  راجع به  دعاوي  صلح :6/5/1368قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران اصالحی  یکصد و سی و نهم  اصل

در . برسد  مجلس  اطالع  و باید به  است  وزیران  هیئت  تصویب  به  در هر مورد، موکول  داوري  به  آن  یا ارجاع  و دولتی  عمومی

  تعیین  را قانون  موارد مهم. نیز برسد  مجلس  تصویب  باید به  داخلی  باشد و در موارد مهم  خارجی  دعوي  طرف  که  مواردي

  .کند می
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تبصره  

 مرتبط هم به و متجانس هاي پروژه از اي خوشه یا و پیوسته هم به پروژه چندین از اي مجموعهاجرایی  بسته

 اجرا به برنامه اهداف چهارچوب در فرهنگی یا و اجتماعی اقتصادي، مشکل یک حل منظور به که است دار اولویت

.آید می در

218 ماده  

 تعیین دولت توسط آنها فهرست که 1کشوري خدمات مدیریت قانون) 4( ماده موضوع دولتی شرکتهاي کلیه

 از برنامه پایان تا بار یک حداقل و برنامه دوم سال از مکلفند بورس در شده پذیرفته شرکتهاي نیز و شود می

 جهت در مورد حسب ایران رسمی حسابداران جامعه عضو حسابرسی مؤسسات یا و حسابرسی سازمان طریق

 به نسبت مالی گزارشهاي اعتماد قابلیت افزایش و شرکتها فعالیت اثربخشی و کارآیی اقتصادي، صرفه افزایش

.دارند عهده به را بند این اجرايمسئولیت  شرکتها این مدیرههیئت . نمایند اقدام عملیاتی حسابرسی انجام

 1تبصره  

.شوند می مستثنی ماده این شمول از باشند می بندي طبقه داراي دولت مصوبه براساس که شرکتهایی

 2تبصره  

 از پس ماه شش ظرف را عملیاتی حسابرسی استانداردهاي و چهارچوب است مکلف حسابرسی سازمان

.نماید ابالغ و هیهت قانون این تصویب

219 ماده  

 هاي زمینه تدریج به برنامه دوم سال پایان تا است موظف دولت عملیاتی، ریزي بودجه نظام استقرار منظور به

 بودجه الیحه که نحوي به آورد فراهماجرایی  دستگاههاي کلیه در عملیاتی روش به بودجه تهیه براي را الزم

 توسطاجرایی  دستورالعمل. شود اسالمی شوراي مجلس تقدیم و تدوین ه،تهی مذکور روش به برنامه سوم سال

 نظام استقرار و 2پنجم برنامه کلی سیاستهاي) 32( بند اجراي در همچنین. شود می ابالغ و تهیه معاونت

                                                                                                                                      
.مراجعه فرمایید 480ي به بخش سوم، صفحه 8/7/1386 مصوب قانون مدیریت خدمات کشوريي  براي مالحظه) 1

به  سیاستهاي کلی برنامه پنجمراجع به  مقام معظم رهبري 21/10/1387ابالغیه مورخ )32(بند ي  براي مالحظه) 2

.مراجعه فرمایید9ي  ، صفحهاولبخش 
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 1کشوري خدمات مدیریت قانون) 16( ماده موضوع شده تمام قیمت اساس بر که اعتباراتی عملیاتی، ریزي بودجه

 بر حاکم عمومی مقررات و قوانین رعایت به الزام بدون مربوطه واحدهاي به پرداخت از پس یابد می تصاصاخ

 که گردد می هزینه استخدامی و اداري و معامالتی و مالی هاي نامه آئین اساس بر فقط و دولتی دستگاههاي

 وزارت و معاونت پیشنهاد با و تاس شده بینی پیش اهداف تحقق و ها هزینه بر نظارت نحوه بینی پیش متضمن

.رسد می وزیرانهیئت  تصویب بهدارایی  و اقتصادي امور

220 ماده  

 شوراي مصوب واگذاري قراردادهاي انواع و شرایط چهارچوب در مورد حسب شود می داده اجازه دولت به

:آوردعمل  به را زیر اقدامات اي سرمایههاي  دارایی تملک طرحهاي درخصوص اقتصاد

 قالب در برداري بهره آماده و شده تکمیل و تمام نیمه و جدید اي سرمایه دارایی تملک طرحهاي واگذاري -لفا

 پرداخت ،)فاینانس( ساخت دوره مالی تأمین نحوه تعیین با اقتصاد شوراي تصویب مورد شرایط و قراردادها

 نهایتاً و خدمات کیفیت اجراي تانداردهاياس رعایت با قرارداد، مدت در خدمات خرید یا برداري بهره هاي هزینه

غیردولتی بخش به قرارداد دوره از پس طرح واگذاري

 توسط عرضه قابل آنها خدمات که شده تکمیل و تمام نیمه اي سرمایه دارایی تملک طرحهاي واگذاري - ب

غیردولتی بخش به اقساط و نقد صورت به است غیردولتی بخش

 غیرمنقول و منقول اموال نیز و واگذاري قابل اي سرمایه دارایی تملک طرحهاي برداري بهره حق واگذاري -ج

اجرایی دستگاههاي و دولت نیاز بر مازاد مالی حقوق و

 و منقول اموال نیز و واگذاري قابل اي سرمایه دارایی تملک طرحهاي برداري بهره یا و مالکیت واگذاري -د

اجرایی دستگاههاي و تدول نیاز بر مازاد مالی حقوق و غیرمنقول

 1تبصره  

 براي که خاصی ردیف محل از و کل داري خزانه به واریز از پس ماده این احکام اجراي از ناشی دولت درآمد

 دارایی تملک طرحهاي به مربوط ردیفهاي اعتبار نیز و شود می بینی پیش سنواتی بودجه قانون در منظور این

 روشهاي سایر و کمک و تسهیالت یا و کارمزد و سود یارانه، شامل شده دارها وجوه و تسهیالت قالب در اي سرمایه

                                                                                                                                      
  .مراجعه فرمایید 480ي  صفحهبه بخش سوم،  8/7/1386 مصوب قانون مدیریت خدمات کشوريي  براي مالحظه) 1
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 اموال نمودن احسن به تبدیل یا و اي سرمایه دارایی تملک طرحهاي به اقتصاد شوراي تصویب مورد مالی تأمین

.است اختصاص قابل معاونت با متبادلهنامه  موافقت قالب در غیرمنقول و منقول

 2تبصره  

.نیست درآمد بر مالیات پرداخت مشمول و شود نمی تلقی اشخاص درآمد ماده، این موضوع عوضبال کمکهاي

221 ماده  

 کشور، مدیریت تقویت براي و وري بهره ارتقاء و نظارت نظام نمودن کارآمد براي هماهنگی ایجاد منظور به

 استقالل حفظ با قوه  رئیس تخابان با قوه هر نظارتی ینمسئول از نفر دو از متشکل نظارتی دستگاههاي شوراي

.شود می تشکیل اساسی قانون در مقرر حدود در آنها از یک هر

 تصمیمات، پیگیري نحوه و گیري تصمیم نحوه  شورا، جلسات تشکیل نحوه و ماده ایناجرایی  دستورالعمل

.گردد می تعیین قواء سران توافق با و شورا اعضاء پیشنهاد به برنامه اول سال ماه شش ظرف

222 ماده  

 مواد موضوع دستگاههاي و نیز 1ت کشوريخدما مدیریت قانون )5( ماده موضوعاجرایی  دستگاههاي کلیه

.باشند می قانون این مقررات مشمول مربوط، موارد در 2کشور عمومی محاسبات قانون  )5( و )4( ،)3( ،)2(

223 ماده  

 در قوانین سایر اجراي یا سنواتی بودجه قوانین و قانون این مواد و احکام اجراي براي که مواردي کلیه در

 و ملی توسعه اسناد نظیر مقررات سایر واجرایی  بسته دستورالعمل،  ،نامه تصویب ،نامه آیین تصویب برنامه طول

 باشد، نیاز مورداجرایی  دستگاههاي و مقامات مراجع، از اعم جریهم  قوه به مربوط راهبردي اسناد و استانی

هیئت  تصویب به بودجه قانون و برنامه اهداف با انطباق جهت از معاونت تأیید از پس مربوط دستگاه نهادپیش

.رسد می مجریه قوة در مربوط مرجع یا وزیران

                                                                                                                                      
مراجعه  480ي  به بخش سوم، صفحه 8/7/1386 مصوب قانون مدیریت خدمات کشوري 5ماده ي  براي مالحظه )1

  .فرمایید

به بخش سوم،  1366/ 1/6مصوب  قانون محاسبات عمومی کشور )5(و ) 4(، )3(، )2( مواد ي  براي مالحظه) 2

  .مراجعه فرمایید 374ي  صفحه
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 معاونت اختیار در الزم موارد در را مربوط مدارك و اسناد و اطالعات کلیه موظفنداجرایی  دستگاههاي

 هاي بخشنامه و ها دستورالعمل. است خود خاص مقررات مشمول شده بندي طبقه اطالعات و اسناد. قراردهند

 براي مربوط هاي نامه آیین و سنواتی بودجه قوانین و بودجه و برنامه  قانون و قانون این مفاد چهارچوب در معاونت

.است االجراء الزماجرایی  دستگاههاي کلیه

224 ماده  

 اصالحات با آن 1بعدي الحاقات و اصالحات و 1380 سال مصوب ولتد مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون

  .شود می تنفیذ پنجم برنامۀ دورة براي زیر الحاقات و

 شرکتهاي« عبارت از بعد دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به موادي الحاق قانون )2( ماده در -الف

  .شود می اضافه »انیاست برق توزیع و فاضالب و آب شرکتهاي و« عبارت »دولتی

 موارد واجرایی  دستگاههاي مستمر مزایاي و حقوق پرداخت جمله از خزانه توسط پرداخت گونه هر - ب

  .است مجاز معاونت سوي از اعتبار تخصیص و تأیید با فقط خزانه گردان تنخواه محل از یا ضروري

 کل بودجه در که 2کشوري دماتخ مدیریت قانون )5( ماده موضوع بانکهاي و دولتی شرکتهاي کلیه -ج

  :مکلفند است شده بینی پیش ویژه سود آنها براي کشور

 همان عملکرد مالیات بابت را خود نظر مورد سال شده بینی پیش مالیات دوازدهم یک معادل ماه هر در -1

 نزد رکشو عمومی درآمد حساب به تا نمایند پرداخت مالیاتی امور سازمان به الحساب علی صورت به سال

  .شود منظور کل داري خزانه

 درآمد حساب به بند این )الف( جزء کار و ساز با را سال هر شده بینی پیش سود %)40( درصد چهل حداقل -2

  .نمایند واریز عمومی

                                                                                                                                      
به  و اصالحات و الحاقات بعدي 1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ي  اي مالحظهبر) 1

  .مراجعه فرمایید 298و  243 اتبخش سوم، صفح

مراجعه  480ي  به بخش سوم، صفحه 8/7/1386 مصوب قانون مدیریت خدمات کشوري )5(ماده ي  براي مالحظه )2

  .فرمایید
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 بخش سهام میزان تناسب به است، غیردولتی بخش به متعلق آنها سهام از قسمتی که دولتی شرکتهاي

 سود %)40( درصد چهل از غیردولتی بخش سهم و باشند نمی بند این موضوع وجوه پرداخت مشمول غیردولتی،

  .شود پرداخت شده یاد بخش سهامداران به ربط ذي دولتی شرکتهاي توسط باید مذکور )ویژه سود( ابرازي

 و 1366 اسفندماه مصوب مستقیم مالیاتهاي قانون در مقرر و مربوط احکام تابع شده یاد مبلغ وصول

  .است 1آن بعدي هاي حیهاصال

 کل سنواتی بودجه قوانین در شده بینی پیش رقم سقف ازاجرایی  دستگاههاي اختصاصی درآمدهاي مازاد -د

.است هزینه قابل دستگاه همان توسط معاونت تأیید با سنواتی بودجه در مقرر نسبت به کشور

 هاي گیري تصمیم در تمرکززدایی و دممر به رسانی خدمت در تسریع و امور انجام تسهیل راستاي در -هـ

 و قوانین در که هاییمسئولیت و وظایف اختیارات، مدیران، پاسخگویی و کاري موازي از اجتناب و مالی و اداري

 مدیران به مورد حسب است شده بینی پیش آنها مقام باالترین و رؤسا یااجرایی  دستگاههاي براي مقررات

 احکام یا و سازمانی پستهاي وظایف شرح اساس بر شده یاد دستگاههاي يستاد و استانی ربط ذي واحدهاي

 شده یاد ستادي یا استانی مدیرانمسئولیت  موردي هیچ در لکن است تفویض قابل اختیار تفویض یا و انتصاب

.نیست دستگاه مقام باالترین یا رئیس اختیار رافع

 مندرج ردیفهاي و اعتبارات سایر و کمکها و مالی و اي هسرمایهاي  دارایی تملک و اي هزینه اعتبارات کلیه -و

 منابع سایر و درآمدها وصولی حدود در فقط مذکور جداول ارقام و عناوین شرح به سنواتی بودجه قوانین جداول در

 متبادله هاي نامه موافقت مفاد اساس بر شده یاد قوانین مربوط جداول در مندرج ارقام و عناوین شرح به عمومی

.است هزینه و پرداخت تعهد، قابل معاونت، سوي از اعتبار تخصیص و ابالغ حدود در و معاونت با ستگاهد

 بر فقط ،اجرایی دستگاههاي توسط مالی کمک و پرداخت هرگونه و تعهد انجام قانونی موارد کلیه در -ز

 گونه هر قانونی موارد لیهک در همچنین. است مجاز آن حدود در و تخصیص از بعد ونامه  موافقت مفاد اساس

 و منقول اموال شامل آن مشابه و منفعت عین، جمله از مالی و اي سرمایههاي  دارایی واگذاري و غیرنقدي کمک

 معاونت ابالغی دستورالعملهاي و شرایط فرمها، قالب در آن مانند و حقوق مطالبات، دیون، رد نیز و غیرمنقول

 بند این احکام. شد خواهد دستگاه اي هزینه اعتباراتنامه  موافقت میمهض فرمها این از اي نسخه. است مجاز

                                                                                                                                      
 هاي بعدي آن و اصالحیه 1366قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب اسفند ماه  106و  105د موا ي براي مالحظه )1

  .مراجعه فرمایید  435 ي به بخش سوم، صفحه
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 آن معوض یا ازاء به ما و قانون در مندرج اعتبارات حدود در غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها درخصوص

.باشد قانون مغایر نباید بند این موضوع شرایط. است االجراء الزم

 محاسبات قانون) 70( ماده جمله از مختلف مقررات و قوانین اجراي در پرداخت و تعهد گونه هر انجام - ح

 نیز و تخصیص محدودیتهاي درخصوص قانون الزامات و مصوب اعتبارات سقف رعایت بدون 1کشور عمومی

.است ممنوع متبادله، هاي نامه موافقت عملیات شرح

 ده زیان دولتی شرکتهاي سال هر ماه تیر پایان تا حداکثر موظفنددارایی  و اقتصادي امور وزارت و معاونت -ط

 مورد در. نمایند گزارش دولت به و احصاء را دارد ضرورت قانونی دالیل به دولتی بخش در آنها فعالیت ادامه که

 یا سهام واگذاري قالب در دولت قانونی اختیارهاي از استفاده با و معاونت پیشنهاد با ده زیان شرکتهاي سایر

.شود می اقدام مانده باقی اموال اگذاريو و شرکت انحالل

 را زیر موارد موظفند عمومی اعتبارات محل از وجه پرداخت و تعهد گونه هر ایجاد دراجرایی  دستگاههاي - ي

:نمایند رعایت

 اعتبارات مستقیم هزینه به نسبت غیردولتی بخش به تصدیها و مدیریت وظایف، امور، واگذاري اولویت -1

عمومی

 روشهاي به نسبت شده  اداره وجوه و اعتباري و فنی کمکهاي نظیر تسهیالت پرداخت شیوه تاولوی -2

بالعوض کمک و پرداخت

تبصره  

 اولویتهاي موظفند مربوط مالی مدیران و آنان سوي از مجاز مقامات واجرایی  دستگاههاي رؤساي و معاونت

.نمایند رعایت آن همشاب و پرداختها دستور و ها نامه موافقت امضاء در را فوق

 دستگاههاي کلیه توسط سنواتی، بودجه قوانین در مندرج ارقام بر مازاد مالی بار گونه هر تحمیل و ایجاد -ك

 جبران خرید، تبعی هاي هزینه و تضمینی خرید قبیل از مختلف موارد در دولت مباشر دستگاههاي جمله ازاجرایی 

 و صادراتی جایزه اساسی، کاالهاي خاص، تعهدات ایفاء آن، غیر و ها نهاده یارانه بازار، تنظیم قیمت، تفاوت زیان،

 مقام باالترین عهده به حکم این اجرايمسئولیت . است ممنوع شود می استفاده عمومی اعتبارات از که آن مانند

 اعتبار بر زائد هدتع موارد، سایر و حکم این از تخلف. است مربوط مالی مدیران و مجاز مقامات یا واجرایی  دستگاه

.شود می مربوط مجازات مشمول و محسوب

                                                                                                                                      
.مراجعه فرمایید 374ي  به بخش سوم، صفحه 1366/ 1/6مصوب  قانون محاسبات عمومی کشور ي  براي مالحظه) 1
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-ل

 از %)10( درصد ده حداکثر سنواتی بودجه قوانین در مندرج اي سرمایههاي  دارایی تملک طرحهاي اعتبار -1

 کل اعتبار سقف قالب در و معاونت تأیید با مذکور قوانین در مندرج طرحهاي سایر اعتبارات کاهش محل

 مصوب بودجه و برنامه قانون )22( ماده رعایت با مذکور طرحهاياجرایی  عوامل و است ایشافز قابل طرح

.شوند می انتخاب 13511

 سنواتی بودجه قوانین در مندرج اي هزینه و مالیهاي  دارایی تملک متفرقه، ردیفهاي از یک هر اعتبارات -2

 و مالیهاي  دارایی تملک اعتبار متفرقه، ردیفهاي سایر اعتبارات کاهش محل از%) 10( درصد ده حداکثر

.است افزایش قابل کشور کل سنواتی بودجه سقف در معاونت توسط اي هزینه

 %)1( درصد یک حداکثر دولت، عمومی بودجه اختصاصی و اي هزینه اعتبارات از %)5/0( درصد نیم حداکثر -3

 از %)25/0( درصد صدم پنج و بیست داکثرح دولت، عمومی بودجه اي سرمایههاي  دارایی تملک اعتبارات از

 شرکتهاي اي سرمایه هاي هزینه مجموع از %)5/0( درصد نیم حداکثر دولتی، شرکتهاي هاي هزینه مجموع

 کاربردي، پژوهشهاي و فناوري و علوم توسعه اختصاصی و اي هزینه اعتبارات از %)50( درصد پنجاه و دولتی

 با و کشور عمومی مقررات و قوانین سایر و عمومی محاسبات قانون رعایت به الزام بدون و معاونت تأیید با

 سایر و عمومی محاسبات قانون رعایت از قانون موجب به که اعتباراتی کردن هزینه نحوه قانون« رعایت

.شود می هزینه »19/11/13642 مصوب هستند مستثنی دولت عمومی مقررات

-م

 بخش اعتبارات از که دولتی شرکتهاي و آنها به وابسته تحقیقاتی مراکز واجرایی  دستگاههاي کلیه -1

 بر را اعتبارات این موظفند کنند، می استفاده )پژوهشی اعتبارات یا و فناوري و علوم توسعه( کشور تحقیقات

 هزینه فناوري و تحقیقات علوم، عالی شوراي توسط شده تعیین تحقیقاتی اولویتهاي و سیاستگذاریها اساس

. دهند ارائه فناوري و تحقیقات علوم، شوراي دبیرخانه به را خود عملکرد گزارش بار یک ماه سه هر و ندنمای

 عملکرد از جامعی گزارش بعد سال ماه اردیبهشت پایان تا حداکثر و گزارش دریافت از پس است موظف شورا

                                                                                                                                      
  .مراجعه فرمایید 352ي  به بخش سوم، صفحه 10/12/1351ر مصوب کشو برنامه و بودجهقانون  ي  براي مالحظه )1

قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر ي  براي مالحظه )2

  .مراجعه فرمایید 428ي  به بخش سوم، صفحه1364 /19/11مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 
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 علوم، عالی شوراي در تأیید از پس و تهیه پژوهشی دستاوردهاي و نتایج همراه به را کشور تحقیقاتی اعتبارات

.نماید ارائه اسالمی شوراي مجلس به فناوري و تحقیقات

 شوراي از مجوز داراي که پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها اختصاصی درآمد مازاد -2

 ایرس و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوري و تحقیقات علوم، هاي وزارتخانه عالی آموزش گسترش

 بینی پیش سنواتی بودجه قوانین در منظور این براي که اعتباراتی سقف در باشند می ربط ذي قانونی مراجع

.یابد می اختصاص اند، کرده کسب را درآمد که اي مؤسسه و دانشگاه همان به مورد حسب شود می

 ذکر شهرسازي، و کنمس وزارت ردیفهاي ذیل کشور، ساالنه بودجه قوانین در که دانشگاهی طرحهاي -3

 دانشگاهی اي سرمایههاي  دارایی تملک طرحهاي اجراي قانون موضوع قانونی تسهیالت مشمول شود می

.است پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوري و تحقیقات علوم، هاي وزارتخانه

 هر ماه اردیبهشت یانپا تا حداکثر موظفند سنواتی بودجه قوانین در ردیف داراياجرایی  دستگاههاي کلیه -ن

 پیشنهادي متن جدید اي سرمایههاي  دارایی تملک نیز و مالی اي، هزینه از اعم ابالغی اعتبار اساس بر سال

 در مربوط مقررات و قوانین سایر و سنواتی بودجه قوانین و برنامه قانون الزامات براساس را مربوطنامه  موافقت

.نمایند ارائه معاونت ابالغی يدستورالعملها و شرایط فرمها، چهارچوب

 امضاء به نسبت روز پانزده ظرف حداکثر پیشنهادي متن با موافقت صورت در است موظف معاونت

 ابالغ و اصالح به نسبت خود پیشنهادي متن با موافقت عدم صورت در و نماید اقدام آن ابالغ ونامه  موافقت

 االجراء الزم ابالغینامه  موافقت کند، اقدام رأساً روز پانزده ظرف دنباش قانون مغایر که نحوي به نهائینامه  موافقت

.است

 بینی پیش سنواتی بودجه قوانین در مستقل ردیف در مصوب ارقام به نسبت استانی درآمدهاي مازاد -س

  .شود می توزیع معاونت توسط ماهه  سه مقاطع در کشور کل داري خزانه اعالم با که گردد می

 تملک %)80( درصد هشتاد نسبت به استان همان خود به مذکور درآمدهاي مازاد از %)50( درصد پنجاه

 در تا گیرد می قرار معاونت اختیار در اعتبار مابقی و اي هزینه اعتبارات %)20(درصد بیست و اي سرمایههاي  دارایی

.گردد توزیع استانها بین یافتگی توسعه شاخصهاي ارتقاء و بخشی تعادل راستاي

 مجریه قوه مجموعه زیر که 1کشوري خدمات مدیریت قانون) 5( ماده دستگاههاي و مراجع کلیه -ع

 مصرف براي تکالیفی که تصمیماتی و مصوبات کلیه در دارند، را االجراء الزم مصوبه وضع صالحیت و باشند می

                                                                                                                                      
.مراجعه فرمایید 480ي  به بخش سوم، صفحه 8/7/1386 مصوب قانون مدیریت خدمات کشوري ي  حظهبراي مال) 1
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 اعتبار وجود بر مبنی را معاونت دتأیی باید تصویب یا تصمیم اتخاذ از قبل نماید می تعیین کشور کل بودجه اعتبار

.نمایند اخذ را بودجه ردیفهاي و احکام با مغایرت عدم و منظور آن براي

 خود تصمیمات و مصوبات در نیستند، مجریه قوه مجموعه زیر که ردیفی دارندگان و دستگاهها و مراجع کلیه

.نمایند اقدام آن ردیفهاي و احکام رعایت با سنواتی بودجه قوانین موضوع مصوب اعتبارات سقف در مکلفند

 محیطی زیست و مالی و اقتصادي و فنی توجیه داراي طرحهاي نیاز مورد ارزي منابع تأمین منظور به -ف

 صدور به نسبت مورد حسب سنواتی بودجه قوانین در مقرر ارقام حدود در شود می داده اجازه دولتی شرکتهاي

 مرکزي بانک ضوابط رعایت با خارجی و داخلی مالی بازارهاي در ارزي تمشارک اوراق یا و اسالمی صکوك اوراق

 معاونت و مرکزي بانک تأیید به منوط شده یاد اوراق صدور. نمایند اقدام قانون این) 81( ماده در مقرر سقف در و

.است مربوط شرکتهاي با اوراق این سود و اصل تضمین و بازپرداخت و بوده

.است اعتبار و پول شوراي تأیید به منوط تشویقی سود با اسالمی صکوك یا مشارکت اوراق صدور

 اعتباراتی همچنین و اعتباري و فنی کمکهاي اعتبارات شود می داده اجازه کشوراجرایی  دستگاههاي به -ص

 و خصوصی بخشهاي فعالیت توسعه و گذاري سرمایه اهداف تحقق منظور به سنواتی بودجه قوانین پیوست در که

 بانکها، اختیار در شده منعقد قراردادهاي اساس بر و شده اداره وجوه قالب در را است شده بینی پیش اونیتع

 براي مرکزي بانک از مجوز داراي اي توسعه صندوقهاي و الحسنه قرض صندوقهاي اعتباري، و مالی مؤسسات

 پرداخت از پس اعتبارات این. هندد قرار تسهیالت کارمزد و سود یارانه یا و تلفیقی تسهیالت کمک، پرداخت

 معاونت پیشنهاد به بند ایننامه اجرایی  آیین. شود می منظور قطعی هزینه به اعتبار واگذارندهاجرایی  دستگاه توسط

.رسد می وزیرانهیئت  تصویب بهدارایی  و اقتصادي امور وزارت و مرکزي بانک همکاري با و

 اسناد کشاورزي، طرحهاي اجراي براي بانکی تسهیالت اعطاء در اعتباري و مالی مؤسسات و بانکها -ق

 مشاع، کل روز قیمت از مشاع سهم نسبت به تضمین و وثیقه عنوان به را زارعین نسقهاي و مالکین مشاعی

 به نسبت مذکور، مؤسسات و بانکها درخواست به بنا موظفند اسنادرسمی دفاتر و دهند قرار پذیرش مورد و ارزیابی

.نمایند اقدام اساس این بر رهن ندس تنظیم

 سازمان اسالمی، انقالب مسکن بنیاد اي سرمایههاي  دارایی تملک طرحهاي مدیریت خدمات هزینه -ر

 توسعه سازمان نقل، و حمل زیربناهاي توسعه و ساخت شرکت عمومی، و دولتی تأسیسات و ساختمانها مجري

 مادر شرکت ورزشی، اماکن نگهداري و توسعه شرکت ان،ایر نیروي و آب منابع توسعه  شرکت ایران، برق

 %)5/2( درصد نیم و دو تا حداکثر جهادنصر، مؤسسه و کشور وزارت به وابسته کشور ریلی نقل و حمل تخصصی
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 معاونت توسط کشور، عمومی بودجه منابع از دریافتی اعتبارات احتساب با ربط ذي اعتبارات تخصیص عملکرد

.گردد می تعیین

 و غیرمترقبه حوادث از ناشی خسارات جبران و مقابله پیشگیري،منظور  به  شود می داده اجازه دولت به -ش

 را 13801 مصوب دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون )10( ماده موضوع گردان  تنخواه خشکسالی، مدیریت

 %)2( درصد دو به را 2بحران یتمدیر سازمان تشکیل قانون )12( ماده موضوع اعتبارات و %)3( درصد سه به

 اعتبارات از بخشی. است هزینه قابل وزیرانهیئت  تصویب و معاونت پیشنهاد با مذکور اعتبارات. دهد افزایش

دارایی  تملک و اي هزینه صورت به شود می تعیین سنواتی بودجه قانون در که میزانی و ترتیب  به مذکور

.گردد هزینه سوانح و حوادث با مقابله و آمادگی جهت در تا یابد می اختصاص احمر هالل جمعیت به اي سرمایه

 و حقوقی جداول ضرایب، تغییر تشکیالت، تغییرات دستورالعملها، و ها بخشنامه ها، نامه تصویب کلیه - ت

 مصوبات همچنین و نیرو کارگیري به و استخدام نوع هر مجوز اعطاء حقوقی، مبناء افزایش و مشاغل بندي طبقه

 مالی بار که است اجراء و تصویب و طرح قابل درصورتی باشد دولت براي مالی بار متضمن که امناء هايهیئت

 شده تأمین ربط ذياجرایی  دستگاه داخلی منابع یا کشور کل بودجه قانون در و محاسبه درگذشته آن از ناشی

.شود می محسوب اعتبار بر زائد تعهد حکم، این خالف براجرایی  دستگاه اقدام. باشد

 تابعه و وابسته واحدهاي و مؤسسات و شرکتها و دولتی بانکهاي توسط مشارکت اوراق اول دست خرید - ث

.است ممنوع آنها

 و احکام در مذکور ارزي مبالغ فروش برنامه طول در است مکلف ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک -خ

 خالص بانک آن بعد سال ترازنامه تصویب تاریخ تا که دهد امانج اي گونه به را سنواتی بودجه قوانین ردیفهاي

.نیابد افزایش محل این از قبل سال پایان به نسبت خارجیهاي  دارایی

 تحقیقات علوم، هاي وزارتخانه پوشش تحت پژوهشی و عالی آموزش هاي مؤسسه از یک هر به که مبالغی -ذ

 ذیل اي سرمایهدارایی  تملک و اي هزینه اعتبارات محل از و پزشکی و آموزش و درمان بهداشت، و فناوري و

 مؤسسات و دانشگاهها اعتبارات سرجمع به کمکعنوان  به ابالغ از پس شود می پرداخت متمرکز ردیفهاي

                                                                                                                                      
به  و اصالحات و الحاقات بعدي 1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ي  براي مالحظه) 1

.مراجعه فرمایید 298و  243ات بخش سوم، صفح

ي  به بخش سوم، صفحه 31/2/1387مصوب  شکیل سازمان مدیریت بحرانقانون ت) 12(ماده ي  براي مالحظه) 2

  .مراجعه فرمایید 719
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 و قوانین اساس برنامه  موافقت در مندرج عملیات شرح مطابق تا شود می افزوده الذکر فوق پژوهشی و عالی آموزش

.کنند هزینه همربوط مقررات

 انطباق گزارش بار یک ماه شش هر برنامه طول در است موظفدارایی  و اقتصادي امور وزیر -ض

 از موادي اصالح قانون چهارچوب در را سنواتی بودجه قانون) 3( شماره پیوست دولتی شرکتهاي گذاري سرمایه

 بودجه و برنامه کمیسیونهاي به طرح یکبه تفک 1)44(چهارم  و چهل اصل کلی سیاستهاي و چهارم برنامه قانون

.نماید ارسال اقتصادي و محاسبات و

تبصره  

 با تحقیقاتی و عالی آموزش مراکز مؤسسات، دانشگاهها، درخصوص )ذ( و )ن( ،)ز( ،)و( بندهاي احکام اجراي

.بود خواهد قانون این) 20( ماده رعایت

225 ماده  

 از استفاده مستلزم که پنجم برنامه قانون احکام جمله از رراتمق و قوانین کلیه مالی بار است موظف دولت

.نماید اجراء بینی پیش و وصولی درآمدهاي حدود در سنواتی بودجه لوایح در را است عمومی منابع

226 ماده  

 این احکام با مغایرت درصورت است نام تصریح یا ذکر مستلزم آنها اصالح یا لغو که مقرراتی و قوانین احکام

.گردد می االجراء موقوف برنامه طول در نون،قا

227 ماده  

 و مشارکت با »اجتماعی روابط در کودکان و بانوان امنیت ملی سند« تدوین و تهیه به نسبت دولت

 وزارت شهرداري، کشور، بهزیستی سازمان قضائیه، قوه ایران، اسالمی جمهوري انتظامی نیروي ریزي برنامه

 آموزش و درمان بهداشت، هاي وزارتخانه جمهوري، ریاست خانواده و زنان امور مرکز ها،استان عالی  شوراي کشور،

.آورد عمل به قانونی اقدام برنامه سالهاي طول در دولت توسط اجتماعی امور و کار و پزشکی

                                                                                                                                      
اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی  اقتصادي، قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه مالحظه  براي )1

به بخش سوم، صفحه  18/11/1386قانون اساسی مصوب ) 44(ایران و اجراء سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم 

  .مراجعه فرمایید 560
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228 ماده  

 انقالب کمیته در 1370 سال ابتداي تا اسالمی انقالب پیروزي ابتداي از که افرادي برنامه، سالهاي طول در

 همچنین و خدمت مدت میزان به اند کرده خدمت وقت تمام صورت به اسالمی انقالب پاسداران سپاه و اسالمی

 مشمول  جبهه در حضور مدت میزان به اند داشته حضور جنگ هاي جبهه در داوطلبانه صورت به که رزمندگانی

.گردند می بازنشستگی بیمه

 سهم و الذکر فوق افراد توسط کارمند سهم بیمه حق پرداخت مستلزم کورمذ بیمه مزایاي از برخورداري

.است دولت توسط کارفرما

 تنظیم اجتماعی تأمین و رفاه و مسلح نیروهاي پشتیبانی و دفاع هاي وزارتخانه توسط بند ایننامه اجرایی  آیین

.رسد می وزیرانهیئت  تصویب به و

229 ماده  

 با توالی به برنامه سالهاي طی در گازي و نفتی میدانهاي صیانتی تولید به نسبت است موظف نفت وزارت

 این به. نماید اقدام میادین از %)100 و %75 ،%50 ،%20 ،%10( صددرصد و پنج و هفتاد پنجاه، بیست، ده، حداقل

 براي خزانه به واریز از پس تولیدي گازي مایعات و میعانات و خام نفت ارزش از %)10( درصد ده ساالنه منظور

  .یابد می تخصیص نفت وزارت تابعه شرکتهاي به زیر عملیات

 برنامه طول در که نحوي به روشها سایر و آب گاز، تزریق با موجود نفتی مخازن از صیانتی برداشت -الف

.باشد 1380 سال در برداشت متوسط معادل حداقل مذکور، مخازن خام نفت تولید متوسط پنجم،

 و جنوبی پارس گازي میدان شده ریزي برنامه فازهاي اجراي با خصوص به طبیعی گاز تولید افزایش - ب

 که نحوي به برداري، بهره حال در میادین سوختن حال در گازهاي آوري جمع و گازي مشترك میادین سایر

.شود مینتض شده، تعهد صادرات و کشور داخلی مصارف نفتی، میادین به تزریق براي کافی گاز تأمین بر عالوه

230 ماده  

 نهاد تقویت هدف با خانواده و زنان امور مرکز جمله از ربط ذي دستگاههاي و سازمانها همکاري با دولت

 و تدوین با ها زمینه همه در بانوان قانونی و شرعی حقوق استیفاء و اجتماعی هاي عرصه در زنان جایگاه و خانواده

 و قوانین بازنگري خانواده، بنیان تحکیم محورهاي بر مشتمل انوادهخ و »زنان امور توسعه جامع برنامه« تصویب

 اولویت با معیشتی - اقتصادي امور ساماندهی و توسعه اجتماعی، آسیبهاي از پیشگیري مربوطه، مقررات
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 پژوهش، فراغت، اوقات اجتماعی، تأمین بدسرپرست، زنان و خانوار سرپرست زنان براي خانگی مشاغل ساماندهی

 زنان توانمندیهاي ارتقاء نهاد، مردم سازمانهاي تواناییهاي توسعۀ سالمت، ارتقاء حجاب، و عفاف فرهنگ گسترش

 خانواده و زنان تشکیالتی اداري ساختار اصالح و دینی باورهاي تعمیق المللی، بین تعامالت توسعه نخبه، و مدیر

.نماید قانونی اقدام

231 ماده  

 تبادل فضاي امنیت سند اجراي و فناوریها امنیت و اي رایانه اطالعات از حفاظت سطح ارتقاء منظور به

:گرفت خواهد انجام ذیل اقدامات اطالعات،

 موظفند حیاتی زیرساختهاي داراي غیردولتی شرکتهاي و عمومی نهادهاي ،اجرایی دستگاههاي کلیه -الف

 سند چهارچوب در الکترونیک حمالت بلمقا در اطالعات تبادل امنیت حفظ و زیرساختها سازي امنمنظور  به 

.بخشند ارتقاء را خود اطالعات تبادل فضاي امنیت برنامه دوم سال پایان تا )افتا( اطالعات تبادل فضاي امنیت

 نسبت برنامه دوم سال از موظفند عمومی خدمات دهنده ارائه حقوقی اشخاص واجرایی  دستگاههاي کلیه - ب

 اول سال از »افتا« استانداردهاي و دستورالعملها اجراي به نسبت و نموده اقدام عاتاطال مدیریت سامانه اجراي به

.نمایند اقدام برنامه

 1تبصره  

 دستورالعملهاي و استانداردها است موظف اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت همکاري با اطالعات وزارت

 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه مکاريه با برنامه اول ماهه شش در صورتی به را »افتا « براي الزم

 برنامه دوم سال پایان تا »افتا« افزارهاي نرم و تجهیزات ریالی ارزش%) 50( درصد پنجاه حداقل که نماید تدوین

.شود تهیه داخلی غیردولتی شرکتهاي توانمندسازي از

 2تبصره  

 فناوري و ارتباطات هاي وزارتخانه اريهمک با را ماده این اجراي گزارش است موظف اطالعات وزارت

 و صنایع و خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیونهاي به ساله هر مسلح نیروهاي پشتیبانی و دفاع و اطالعات

.نماید تقدیم اسالمی شوراي مجلس معادن
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232 ماده  

 و نگهداري هاي برنامه پوشش و روستاها مسافر و بار نقل و حمل ساماندهی به نسبت است مکلف دولت

 راه از عشایري اسکان کانونهاي و خانوار بیست باالي روستاهاي برخورداري و روستایی راههاي شبکه سازي ایمن

.نماید اقدام مناسب

233 ماده  

 تشکیل به نسبت مسلح نیروهاي ستادکل مجوز و موافقت کسب از پس توانند میاجرایی  دستگاههاي

 و باشند می مسلح نیروهاي ضوابط تابع مهمات و سالح کارگیري به نظر از نهایگا این. کنند اقدام حفاظت یگانهاي

.شد خواهند اداره ربط ذي دستگاه نظر تحت انتظامی نیروي ضوابط رعایت با

 از هریک فرماندهی انتصاب و آموزش و یگانها این تسلیح چگونگی و سازماندهی و اختیارات و وظایف شرح

 مسلح نیروهاي ستادکل تصویب به آنها عملکرد بر نظارت و انتظامی نیروي با آنها طارتبا چگونگی و یگانها این

.رسد می

234 ماده  

 نماید عمل نحوي به قانون این مفاد اجراي در است مکلف 1برنامه پنجم دولت کلی سیاستهاي راستاي در

:یابد تحقق زیر اهداف پنجم برنامه پایان تا که

  داخلی ناخالص تولید الیانهس  %)8( متوسط نرخ رشد -الف

 تبدیل براي انگیزش و تشویقی سازوکارهاي ایجاد طریق از گذاري سرمایه و انداز پس شکاف کاهش - ب

 درصد چهل متوسط میزان به داخلی ناخالص تولید به انداز پس نسبت حفظ و ملی گذاري سرمایه به ملی انداز پس

)40(%

برنامه پایان تا گاز و نفت درآمدهاي هب دولت جاري هاي هزینه وابستگی قطع -ج

برنامه پایان در %)7( درصد هفت به بیکاري نرخ کاهش براي الزم و ضروري اقدامات انجام -د

                                                                                                                                      
، اولبه بخش  سیاستهاي کلی برنامه پنجمراجع به  مقام معظم رهبري 21/10/1387ابالغیه مورخ ي  براي مالحظه )1

  .مراجعه فرمایید 9ي  صفحه
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 استقرار نیز و مناسباجرایی  سیاستهاي اتخاذ طریق از جامعه درآمدي پایین و باال دودهک فاصله کاهش-هـ

 پایان در جینی ضریب که طوري به درآمدها مجدد توزیع و مالیاتی پایه گسترش فراگیر، اجتماعی تأمین سیستم

.برسد )35/0( به برنامه

ملی استاندارد نظام تقویت و توسعه -و

235 ماده  

.است معتبر شمسی هجري 1394 سال پایان تا قانون این

 هشتاد و سیصد و یکهزار ماه  دي پانزدهم مورخ علنی جلسه در تبصره 192 و ماده 235 بر مشتمل فوق قانون

 با موافق نظام مصلحت تشخیص مجمع سوي از 25/10/1389 تاریخ در و تصویب اسالمی شوراي مجلس نه و

.شد داده تشخیص نظام مصلحت

الریجانی علی

  





  
  

  

  سومبخش 

قوانین و مقررات تنفیذي و ارجاعی در 

قانون برنامه پنجم





  

  

  

  اولفصل 

قوانین تنفیذي





  243قوانین تنفیذي در برنامه پنجم توسعه:فصل اول/.... قوانین و مقررات تنفیذي و ارجاعی: بخش سوم

  مجلس شوراي اسالمی  27/11/1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب

  ساله پنجم توسعه با اعمال اصالحات قانون برنامه پنج) 224(موضوع ماده 

 1 ماده   

  :گردد الحاق می 1/6/1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ) 24(متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده 

  .گردد ه عمومی دولت تعیین میبودج%) 3(گردان خزانه حداکثر تا سه درصد  میزان تنخواه -هتبصر 

 2 ماده  

قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ) 4(به مجامع عمومی یا شوراهاي عالی شرکتهاي دولتی موضوع ماده 

سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به %) 50(شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد   و سایر 1/6/1366

و ) بانکها و مؤسسات اعتباري و شرکتهاي بیمه  به استثناي (شرکتهاي دولتی  ها، مؤسسات دولتی، وزارتخانه

است از  همچنین سایر شرکتهاي دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام

ازمان صنایع جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهاي تابعه آنها و س

گردد،  مرکز تهیه و توزیع کاال که بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج می ملی ایران و شرکتهاي تابعه و

ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین   ریزي کشور، شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه اجازه داده می

 اتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور،مزبور را براساس سیاستهاي دولت، یا تصمیم

شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیتهاي اصلی شرکت یا بنابر  مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم 

رد عمل تبع دیگر تحوالت اقتصادي و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مو مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به

  :تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر

موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وامهاي داخلی و خارجی از  -اوالً  

یا اصالحی  (مندرج در بودجه مصوب  5/12/1351 بودجه مصوب قانون برنامه و) 32(جمله وام موضوع ماده 

  .نشود) احتمالی
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  .ان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهدمیز -ثانیاً  

  .میزان تسهیالت قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد - ثالثاً  

مجامع عمومی یا شوراهاي عالی شرکتهاي موضوع این ماده، در موقع رسیدگی و تصویب صورتهاي مالی  

صوب را که با توجه به هدفهاي کمی توسط شرکت یا مؤسسه بودجه م موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با

در باب انطباق عملیات اجرایی  نظر روشن و صریح بازرس قانونی شود و پس از رسیدگی و اظهار انتفاعی تهیه می

گردد ارزیابی کنند و تصمیمات  هاي مصوب شرکت به مجمع عمومی یا شوراي عالی ارائه می ها و هزینه با هدف

  .خاذ نمایندات مقتضی

آخرین زمان . رؤساي شوراهاي عالی و مجامع عمومی شرکتهاي دولتی مسئول اجراي این ماده خواهند بود 

  .شود دولتی موضوع این ماده تا پانزدهم آبان ماه هر سال تعیین می مجاز براي اصالح بودجه توسط شرکتهاي

 تبصره  

عه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی قانون برنامه سوم توس) 4(ماده ) 2(در اجراي تبصره 

براي شرکتهاي دولتی موضوع این ماده مجوز مشارکت و %) 20(بیست درصد   ایران، دولت مجاز است حداکثر تا

  .گذاري صادر نماید سرمایه

 3 ماده  

) 2(وع ماده گذاري شرکتهاي دولتی موض شود کمبود نقدینگی و وجوه مورد نیاز براي سرمایه اجازه داده می

  :بانکی با رعایت موارد زیر تأمین گردد این قانون از منابع سیستم

سقف ریالی تسهیالت بانکی قابل اعطاء به شرکتهاي دولتی باید ضمن رعایت سیاستهاي پولی موضوع  - الف 

وانین بینی شده در ق هاي پیش و حداکثر تا سقف 8/6/1362مصوب  قانون عملیات بانکی بدون ربا) 19(ماده 

هاي مندرج در  مفاد سایر تبصره بودجه سنواتی، به استثناء تسهیالت بانکی براي سرمایه در گردش آنها با رعایت 

  .قوانین مزبور به طور جداگانه به تصویب هیئت وزیران برسد
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 ها پرداخت تسهیالت مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهاي قبلی از محل ذخایر و اندوخته -ب

ماه یکبار  ریزي کشور موظفند هر شش ایران و سازمان مدیریت و برنامه  بانک مرکزي جمهوري اسالمی. باشد می

  .شوراي اسالمی گزارش نمایند  عملکرد این تسهیالت را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس

 4 ماده  

ها،  حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهدریافت هرگونه وجه، کاال و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص 

همچنین اخذ . شود غیر از مواردي که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می  مؤسسات و شرکتهاي دولتی

ها و مؤسسات دولتی  خارجی توسط وزارتخانه  هدایا و کمک نقدي و جنسی در قبال کلیه معامالت اعم از داخلی و

آنها  هادهاي عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون برو شرکتهاي دولتی و مؤسسات و ن

  .باشد مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می

شناسی، سازمان اسناد  هاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستانها، بنیاد ایران به کتابخانه 

شود  کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شوراي اسالمی اجازه داده می  میراث فرهنگی ملی ایران، سازمان

ملکی خود و یا بخشی از آنها را به   اي که مجموعه کتابها و اشیاء به صاحبان کتابخانه، اشیاء هنري و موزه

ربط مبالغی به  رین مقام دستگاه ذيکنند با تأیید هیئت امناء مربوطه یا باالت مؤسسات مذکور در فوق اهداء می

  .قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد%) 60(این مبلغ نباید از شصت درصد . هدیه متقابل بپردازند  عنوان

ریزي کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران  نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه آیین 

  .خواهد رسید

 16/4/1387اصالحی ( 5 ماده(  

  :گردد الحاق می 1/6/1366به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ) مکرر 71(متن زیر به عنوان ماده 

ها، مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی موضوع  پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه -مکرر 71ماده  

یرنقدي به جز در مواردي این قانون به دستگاههاي اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدي و غ) 2(ماده 

  .شود ممنوع است که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می
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ها، مؤسسات دولتی و  این قانون براي مصارف خاص به وزارتخانه) 4(نقدي که با رعایت ماده   هدایاي

اي دستگاههاي داري کل کشور بر شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه شرکتهاي دولتی اهداء می

اي  نامه کننده برابر آئین مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهاي اهداء. شود واریز گردد مذکور افتتاح شده یا می

رسد، هدایایی که به طور  خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می

گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهاي  داء میها و مؤسسات دولتی اه غیرنقدي به وزارتخانه

هدایاي اهداء شده به سازمان . دولتی اینگونه موارد را باید طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمایند

شود و چنانچه اهداءکننده هدف خود را  هدایاي خاص تلقی می) ره( خمینی امام بهزیستی کشور و کمیته امداد

به مصرف خواهد ) ره(م نکند با نظر شوراي مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی اعال

  .تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بالمانع است ياجرا. رسید

 6 ماده  

مالت ریزي کشور، براي انجام معا اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه شود بر به دولت اجازه داده می

و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل ...) نامه و  سفته، بیمه (مانند اوراق بهادار   دولتی سایر ضمانتهاي معتبر

به ) به استثناء چک (موجود یا سپرده نقدي   هاي نامه صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را عالوه بر ضمانت

  .نامه تعیین نماید عنوان ضمانت

 7 ماده  

شود بعد از پرداخت به  عتباراتی که تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه و بودجه منظور میکلیه ا

سود حاصل از وجوه مذکور و اقساط دریافتی . گردد اعتباري به هزینه قطعی منظور می سیستم بانکی و مؤسسات 

اي در  گردد به حساب ویژه اده تعیین میاین م  نامه اجرایی ناشی از تسهیالت وجوه مذکور به ترتیبی که در آیین

.نظر لحاظ خواهد شد هاي سنواتی مجدداً براي تحقق اهداف مورد داري کل واریز و عیناً در بودجه خزانه
1

  

                                                                                                                                      
  هیئت وزیران 22/3/1381مورخ   ه 26556ت9354 شماره مصوبه  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) 7(نامه اجرایی ماده  آیین  )1
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 براساس قانون خدمات کشوري حذف شده است 8/7/1386اصالحی ( 8 ماده(  

 9 ماده  

ت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی قانون تسهیال) 11(به ماده ) 2(متن زیر به عنوان تبصره 

  :گردد می  الحاق 31/3/1374مصوب 

و باالتر و جانبازان %) 50(دولت موظف است به منظور حمایت از سالمت جانبازان پنجاه درصد  -2تبصره  

ضایعات  اساس شدت و نوع کمیسیون پزشکی سازمان امور جانبازان و بر  اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص

نسبت به برقراري و پرداخت حق   شود، ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاري که از جانبازان مراقبت می

  .پرستاري به مبناي حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید

 15/10/1389اصالحی مصوب ( 10 ماده(  

ها، پیشگیري، امدادرسانی، بازسازي و نوسازي مناطق  آگاهی شود براي پیش داده می به دولت اجازه

هاي  جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروي آب دریا، آفت  مترقبه از دیده از حوادث غیر آسیب

  .ه منظور نمایدبودجه ساالن هاي دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح فراگیر محصوالت کشاورزي و اپیدمی

ربط کمکهاي بالعوض را  ریزي کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاههاي ذي سازمان مدیریت و برنامه 

کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از  تعیین می  طریقیه دیدگان ب براي پرداخت خسارت

اي کامل به تدریج  پوشش بیمه  نه افزایش یابد و بامترقبه یادشده نسبت به کمکهاي بالعوض، ساال حوادث غیر

  .کمکهاي بالعوض حذف شوند

شود در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی، سیل و مانند آنها تا  به دولت اجازه داده می 

این قانون ) 1(گردان خزانه موضوع ماده  سال را از محل افزایش تنخواه از بودجه عمومی هر%) 3(درصد  سهمعادل 

جویی در اعتبارات عمومی و یا  صرفه  تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل. تأمین و هزینه نماید

  .اصالح بودجه ساالنه تسویه خواهد شد
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ریزي کشور و وزارت کشور به  نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامه آیین 

.زیران خواهد رسیدتصویب هیئت و
1

  

 11 ماده  

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ) 79(متن مندرج در ماده 

  :گردد آن الحاق می) ج(و ) ب(درج و متون زیر به عنوان بندهاي ) الف (تحت عنوان بند  28/12/1373

  -ب

دور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از ص

  .رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید هیئت وزیران می اي که به تصویب  اساس تعرفه را بر

هاي مربوط اشتغال  هاي سیاسی خارجی که در نمایندگی کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی 

  .باشند توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی می متقابل  دارند مشروط به رعایت عمل

  - ج

مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی  به منظور جلوگیري از حضور نیروي کار غیر

ارگر گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر ک فاقد پروانه را بکار می  مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی

تخلف این جریمه دو برابر خواهد  خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار

کارفرمایان مذکور در صورت . واریز خواهد شد) داري کل نزد خزانه (درآمد حاصله به درآمد عمومی . شد

ودداري کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در صورت خ. توانند در محاکم صالحه طرح دعوي نمایند می  اعتراض

مجمع تشخیص مصلحت نظام به  29/8/1369قانون کار مصوب  ) 181(در این بند، تعقیب کیفري براساس ماده 

  .عمل خواهد آمد

  .شود کارگیري اتباع خارجی در درون اردوگاههاي نگهداري آنان نمی مفاد این بند شامل به 

                                                                                                                                      
  هیئت وزیران 1/3/1384مورخ ن 32855ت 5649  شمارهمصوبه  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) 10(نامه اجرایی ماده  آیین )1
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 12 ماده  

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین ) 61(تبصره به ماده متن زیر به عنوان 

  :گردد می  الحاق 28/12/1373مصوب 

شود مبالغی را که  اي اجازه داده می سازمان آموزش فنی و حرفه -به وزارت کار و امور اجتماعی  -تبصره 

اي آزاد و حق آزمون  ر آموزشگاههاي فنی و حرفهتمدید پروانه کا  بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و

درآمد عمومی کشور  رسد را دریافت و به حساب  کارآموزان آموزشگاههاي آزاد به تصویب هیئت وزیران می

  .داري کل واریز نماید نزد خزانه

اف از پرداخت هزینه مع) ره (مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی  

  .باشند می

 13 ماده  

قانون تشکیل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها ) 14(به ماده ) 3(متن زیر به عنوان تبصره 

  :شود الحاق می 26/10/1372 و مناطق کشور مصوب

شی هاي آموز شود اعتبارات غیر پرسنلی برنامه به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده می -3تبصره  

و دیگر مقررات  1/6/1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت 

آموزش و پرورش استانها هزینه   قانون تشکیل شوراهاي) 14(ماده ) 2(عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره 

الی مدرسه از جهت هزینه وجوه در مناطقی که شوراهاي آموزش و پرورش تشکیل نشده است، شوراي م .نمایند

  .جانشین شوراهاي مذکور خواهد بود  قانون فوق) 14(و ) 11(موضوع مواد 

 14 ماده  

شود با استفاده از  اجازه داده می) هاي آموزش و پرورش استانها سازمان (به وزارت آموزش و پرورش 

هاي  ات علمی و ورزشی، آزمونتحت پوشش خود نسبت به برگزاري مسابق  ظرفیتهاي خالی مراکز آموزشی

هاي آموزشی  مدت با دریافت هزینه کوتاه هاي آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و ورودي و همچنین برقراري دوره
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معین  وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه . از مؤسسات و افراد متقاضی اقدام نماید

ن در قوانین بودجه سنواتی همان استان براي تأمین بخشی از اعتبار مدارس و شود و معادل آ استان واریز می

  .ربط قرار خواهد گرفت سازمانهاي آموزش و پرورش استانهاي ذي  هاي مذکور منظور و در اختیار دوره

 15 ماده  

مات مکلف است درآمد حاصل از ارائه خد) سازمانهاي آموزش و پرورش استانها (وزارت آموزش و پرورش 

فرهنگیان که  -هاي معلم و همچنین مراکز بهداشتی، درمانی  باشگاههاي فرهنگیان، خانه  در مراکز رفاهی شامل

اند را به حساب درآمدهاي اختصاصی استانها  شده  با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس

 اي تعمیر و نگهداري، تجهیز، توسعه وه واریز کند و معادل آن را در قوانین بودجه سنواتی براي هزینه

  .برداري از مراکز مذکور منظور و به مصرف برساند بهره 

.نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید آیین 
1

  

 16 ماده  

یاز خود را از سازمان صنایع نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد ن

ی و سازمانهاي تابعه و وابسته و یا مورد تأیید یصنایع الکترونیک و سازمانهاي صنایع هوا دفاع، شرکت سهامی

ایران تأمین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی   وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی

تولید نباشد، تنها  شتیبانی نیروهاي مسلح و وزیر صنایع و معادن در داخل کشور قابلرا که به تأیید وزیر دفاع و پ

  .از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح از خارج خریداري نمایند

 17 ماده  

نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران مکلفند در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهاي مسلح، آن تعداد از 

با حفظ امتیاز جهت ...) و هات الین و RD , FXاعم از  (نیازهاي ضروري خود را  بر  مخابراتی مازادهاي  کانال

                                                                                                                                      
  هیئت وزیران 2/6/1381مورخ   ه 26342ت1845شماره  مصوبه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ) 15(نامه اجرایی ماده  آیین  )1
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مخابراتی استانها قرار دهند و شرکتهاي مزبور   استفاده عمومی در اختیار شرکت مخابرات ایران و شرکتهاي

  .ر نیروي مزبور قرار دهندگونه وجهی در اختیا موظفند در صورت نیاز مجدد نیروها، بدون دریافت هیچ

 18 ماده  

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ) 32(ماده ) 3(و ) 2(بندهاي 

  :شود به ماده مذکور اضافه می) 5(و ) 4(اصالح و دو بند به عنوان بندهاي   به شرح ذیل 28/12/1373

2-  

. شود می تعیین ریال) 350 000( هزار پنجاه و سیصد الی ریال) 10 000( هزار ده از رانندگی تخلفات مجازات

 خواهد وزیران هیئت تصویب و کشور وزارت پیشنهاد با بعدي تغییرات و رانندگی تخلفات به مربوط جداول

  .بود

3-  

 کل داري خزانه نزد کشور عمومی درآمد حساب به شهرها داخل و خارج در رانندگی جرایم از حاصل وجوه

 عبور بهبود مصرف به صرفاً تا بینی پیش ساالنه بودجه قوانین در ساله همه  واریزي وجوه معادل. شود می زواری

  .برسد مرور و

4-  

 نقل و حمل امور و رانندگی و راهنمایی نامه آیین تهیه به نسبت مکلفند ترابري و راه و کشور هاي وزارتخانه

  .شود گذارده اجراء موقع به وزیران هیئت تصویب از پس تا نمایند اقدام مرور و عبور و

5-  

  .است اجباري کشور امکانات با متناسب و بند این مفاد رعایت با خودروها فنی معاینه انجام

 معاینه برگه صدور و معاینه انجام وظیفه مجاز فنی مراکز یا ها شهرداري به وابسته خودرو فنی معاینه ستادهاي 

 معاینه هاي دوره تعیین و آن انجام بر نظارت و بندي زمان و بند این اجراي  گونگیچ. داشت خواهند برعهده را فنی

 ترابري و راه و کشور هاي وزارتخانه  پیشنهاد به منطقه هر امکانات با متناسب مربوطه هزینه و خودروها انواع فنی

 نامه تصویب اساس بر تاس مکلف ایران اسالمی جمهوري انتظامی نیروي. بود خواهد وزیران هیئت تصویب با
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 هزار دو مبلغ فنی معاینه برگ هر صدور براي. نماید جلوگیري فنی معاینه برگ فاقد خودروهاي تردد از مذکور 

  .شد خواهد واریز کل داري خزانه نزد کشور عمومی  درآمد حساب به و اخذ ریال) 2 000(

 19 ماده  

هاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب قانون وصول برخی از درآمد) 31(متن مندرج در ماده 

الحاق ) 31(به ماده ) ج(و ) ب(درج و بندهاي زیر به عنوان بندهاي ) الف (تحت عنوان بند  28/12/1373

  :گردد می

  -ب

نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشموالن وظیفه بابت اعطاي معافیتهاي 

نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه  آیین) 103(همچنین بابت تضمین اجراي ماده  و) و پنجسالهساله  سه (دار  مدت

دارد به حساب درآمد عمومی واریز  می  اساس مقررات مربوط دریافت را که بر) 29/7/1363مصوب  (عمومی 

  .نماید

  - ج

نحاء مختلف از انجام نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران موظف است از هر یک از مشموالنی که به ا

جمله مشموالن خدمت وظیفه در خارج از کشور و همچنین از مشموالنی  من  شوند خدمت وظیفه عمومی معاف می

استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام  نمایند به  هاي پزشکی، کفالت، مازاد و تعهد استفاده می که از معافیت

درخواست   اند و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده و سازمان بهزیستی کشور و) ره (خمینی 

رسد، وصول و به حساب درآمد  هایی که به تصویب هیئت وزیران می نمایند، مبالغی را براساس تعرفه المثنی می

  .واریز نماید) داري کل خزانه نزد  (عمومی کشور 

 1/2/1388اصالحی ( 20 ماده(  

و سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ارتش جمهوري اسالمی ایران ري اسالمی ایران به نیروي انتظامی جمهو

به منظور و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح حسب مورد شود با موافقت وزارت کشور  اجازه داده می

هاي مرزي که به سبب شغل سازمانی در مناطق مرزي کشور شامل پاسگاه نمودن امتیازات ویژه براي پرسنلی فراهم



  253 ... ارجاعی قوانین:فصل دوم/در برنامه پنجم توسعه قوانین و مقررات تنفیذي و ارجاعی: بخش سوم

هاي مرزي و ساحلی،  حوزه هاي کنترل مرزهاي زمینی و دریایی، مرزبانان و جانشین آنها،  و ساحلی، پست

هاي  کنند از پرداخت اجاره خانه ها و مناطق مرزي و پرسنلی که در جزایر خدمت می مترجمین و مدیران حوزه

  .نماید دهد معاف در این مناطق در اختیار آنان قرار می سازمانی که 

 21 ماده   

به منظور کمک به تأمین مسکن پرسنل نیروهاي نظامی و انتظامی، دولت موظف است که به ازاي مبالغی که 

هاي تعاون  که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود در یکی از بانکهاي عامل یا صندوق از سوي پرسنل کادر شاغل

ایران، ارتش جمهوري اسالمی ایران، سپاه پاسداران   ي اسالمیگذاري سازمانهاي نیروهاي مسلح جمهور و سرمایه

ستاد کل   انقالب اسالمی، نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و

نمایند، به میزان یک چهارم مبلغ واریزي توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد  گذاري می نیروهاي مسلح سپرده

العاده شغل آنان از محل ردیف خاصی در قانون بودجه سنواتی به همین منظور  فوق  مجموع حقوق و%) 5(

  .گردد اقدام نمایند بینی می پیش

اساس  ها عالوه بر سایر تسهیالت اعطایی توسط نظام بانکی و سایر تسهیالتی که بر گذاري این قبیل سپرده 

شود  ح در امر وام مسکن نیروهاي مسلح به پرسنل واگذار میمسل  قوانین و مقررات مربوط از طرف نیروهاي

مکلفند هر شش ماه یکبار   صندوقهاي مذکور. گیرد جهت خرید و یا احداث مسکن در اختیار پرسنل قرار می

گزارش کامل عملکرد خود را به بانک مرکزي و کمیسیونهاي امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و 

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است نظارت مستمر بر . شوراي اسالمی ارائه نمایند مجلس  محاسبات

  .عملکرد اینگونه صندوقها را اعمال نماید

نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و سازمان مدیریت و  آیین 

رسید  واهدریزي کشور به تصویب هیئت وزیران خ برنامه
1
.  

                                                                                                                                      
  هیئت وزیران1381.05.27مورخ   ه 26978ت22763.شماره  مصوبه  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) 21(نامه اجرایی ماده  آیین  )1
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 22 ماده  

توجه  شود با به نیروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران اجازه داده می

هاي  نظر خود با حفظ توان رزمی براي اجراي طرحها و پروژه ها و ظرفیت نیروهاي تحت  توانایی ها و به تخصص

کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهاي . منعقد نمایند  داد پیمانکارياجرایی با دستگاههاي اجرایی کشور قرار

قراردادهاي   گردد و معادل آن در جهت اجراي داري کل واریز می مذکور به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه

  .یابد میآالت در بودجه سنواتی اختصاص  فوق و تقویت نیروي مربوطه و جایگزین استهالك ماشین

هاي دفاع و پشتیبانی نیروهاي  مه اجرایی این ماده توسط ستاد کل نیروهاي مسلح با همکاري وزارتخانهنا آیین 

ریزي کشور تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی  مدیریت و برنامه  مسلح و امور اقتصادي و دارایی و سازمان

نیروهاي مسلح به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
1
.  

 23 ماده  

احمر جمهوري  موظف است درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب تحت عنوان جمعیت هاللدولت 

شود واریز کند، تا  حسابهایی که توسط خزانه براي آن دستگاه اجرایی افتتاح می  کند، به اسالمی ایران وصول می

  .به حساب درآمد اختصاصی این دستگاه منظور شود

احمر جمهوري اسالمی ایران،   حل اعتبار درآمد اختصاصی جمعیت هاللهمه ساله معادل وجوه واریزي از م 

  .شود، در اختیار دستگاه مذکور قرار خواهد گرفت بینی می سنواتی پیش  که به همین منظور در قوانین بودجه

 24 ماده  

اصالح شود وجوهی را در ازاء صدور و تمدید و  به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می

بندي آنها و تجهیزات  مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته  مجوز ورود و ساخت دارو،

پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشکی و مسئولین   پزشکی و صدور پروانه براي مسئولین فنی آنها، صدور و تمدید

پزشکی، صدور  ادیولوژي، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرففنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، ر

                                                                                                                                      
  28/3/1382 مورخ ه27055 ت15778. نامه شماره ، موضوع تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) 22(نامه اجرایی ماده  آیین )1



  255 ... ارجاعی قوانین:فصل دوم/در برنامه پنجم توسعه قوانین و مقررات تنفیذي و ارجاعی: بخش سوم

هاي  هاي دایم و موقت پزشکی، داروسازي، دندانپزشکی و مامائی صدور و اصالح و تمدید پروانه کارخانه پروانه

غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجراي  داروسازي، مواد

ها و مواد آزمایشگاهی و دارویی،  حق آزمایش فرآورده شات مربوط به آزمایشگاههاي تشخیص طبی وآزمای

ملزومات   خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و دستگاهها و

و صدور پروانه تأسیس  ها هاي بیولوژیک ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده

و درمانی و معاینات شوراي عالی پزشکی و معاینه مشموالن وظیفه بر مبناي   بیمارستان و مراکز بهداشتی

ریزي  تأیید سازمان مدیریت و برنامه  هایی که به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعرفه

  افت و به حساب درآمدهاي اختصاصی قوانین بودجه سنواتیرسد از آنها دری کشور به تصویب هیئت وزیران می

داري کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی قوانین بودجه  معادل مبالغ مزبور پس از واریز به خزانه. واریز نماید

وزارت بهداشت، درمان و آموزش . گیرد سنواتی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می

اختیار دانشگاههاي علوم پزشکی   است معادل وجه واریزي را حسب مورد از طریق ابالغ اعتبار در پزشکی موظف

.ربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد و خدمات بهداشتی و درمانی و واحدهاي ذي
1

  

 25 ماده  

هاي توسعه  استهاي برنامهشود با رعایت سی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می

ها  خارج از بیمارستان (دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر کشور   هاي کشور، داروخانه

درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران   اي که با پیشنهاد وزیر بهداشت، نامه را مطابق آیین) و مراکز

.ه نمایدخواهد رسید به صورت خودگردان ادار
2

  

وجوه حاصل از فروش دارو و خدمات به حساب درآمد اختصاصی دانشگاههاي علوم پزشکی مربوطه نزد  

هزینه و درآمدهاي اختصاصی که در قوانین بودجه منظور خواهد شد   خزانه واریز و معادل وجوه واریزي از محل

  .دارو قرار خواهد گرفت رید مجدد هاي جاري و پرسنلی و خ در اختیار دانشگاه علوم پزشکی جهت هزینه

                                                                                                                                      
  هیئت وزیران 11/2/1381 مورخ ـ ه 26385ت3941 مصوبه  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) 24(هاي موضوع ماده  تعرفه  )1

  هیئت وزیران 29/3/1381مورخ  ـ ه 26588ت10727 مصوبه  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) 25(نامه اجرایی ماده  آیین  )2
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 26 ماده  

هاي کارشناسی براي متقاضیان فعالیت در امور زیر  سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسی

  :پروانه فعالیت صادر نماید

  .تأسیس مهدهاي کودك -1

  .سرپرست و خیابانی روزي کودکان بی تأسیس مراکز نگهداري شبانه -2

  .ت دختران و زنانتأسیس خانه سالم -3

  .ها و مراکز خدمات بهزیستی تأسیس مجتمع -4

  .هاي مددکاري اجتماعی تأسیس کلینیک و اورژانس -5

  .اي اجتماعی تأسیس مراکز خدمات مشاوره -6

  .تأسیس مراکز توانبخشی معلولین -7

  .آموزي معلولین تأسیس مراکز حرفه -8

  .تأسیس مراکز توانبخشی و نگهداري سالمندان -9

  .تأسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن -10

  .تأسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک - 11

  .تأسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین - 12

ها و مؤسسات غیر دولتی و خیریه که در راستاي اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت  تأسیس انجمن -13

  .نمایند می

هائی که جنبه انتفاعی دارند  است در مقابل صدور پروانه براي آن تعداد از فعالیتسازمان مذکور مجاز  

رسد، وجوهی را به عنوان  کشور تعیین و به تصویب هیئت وزیران می اي که توسط سازمان بهزیستی براساس تعرفه

. واریز نماید) اري کلد نزد خزانه (هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور 

گردد در اختیار  بینی می همه ساله معادل وجوه واریزي از محل ردیف اعتباري که در قوانین بودجه ساالنه پیش

  .گیرد تا در جهت نگهداري و اداره مراکز تحت پوشش خود هزینه نماید مذکور قرار می سازمان 
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 27 ماده  

قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ) 9(اده به م) 3(و ) 2(هاي  متن زیر به عنوان تبصره

  :گردد الحاق می 3/8/1373

  2 تبصره 

 سهم درمان بیمه سرانه حق مکلفند درمانی خدمات بیمه سازمان با قرارداد طرف اجرایی دستگاههاي

 مذکور مانساز حساب به ماه یک مدت در حداکثر و کسر ماهانه حقوق از را موظفین و بازنشستگان کارمندان،

 افراد درمان بیمه سرانه حق  مکلفند دیگر گر بیمه مؤسسات با قرارداد طرف اجرایی دستگاههاي. نمایند واریز

 مؤسسه به را آن مابقی و الذکر فوق سازمان حساب به را آن نهم دو معادل و کسر ماهانه حقوق از را مذکور

  .نمایند پرداخت قرارداد  طرف گر بیمه

  3 تبصره 

 بیمه سرانه حق از دولت سهم به مربوط اعتبارات ساله هر است موظف کشور ریزي برنامه و مدیریت انسازم

 ردیف یک صورت به را کشوري استخدام قانون مشمول موظفین و بازنشسته شاغل،  مستخدمین درمانی خدمات

 در مورد حسب همگانی، بیمه قانون در شده تعیین نصاب رعایت با کشور کل بودجه قالب در جداگانه و مشخص

 قرار هستند  دیگر گر بیمه مؤسسات با قرارداد طرف که اجرایی دستگاههاي یا درمانی خدمات بیمه سازمان اختیار

  .دهد

 28 ماده  

هایی که از آنها  شود، واحدهاي تحت پوشش خود را در فرصت به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می

خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهاي فوق با دریافت   کند، براي ارائه استفاده نمی

  .به حساب درآمد اختصاصی واریز کند وجوه دریافتی از این بابت را. هاي مربوط از متقاضیان، واگذار نماید هزینه

ازمان بهزیستی معادل درآمدهاي اختصاصی مذکور هر ساله در قانون بودجه ساالنه منظور و در اختیار س 

  .هاي مراکز تحت پوشش آن سازمان هزینه نماید از هزینه کشور قرار خواهد گرفت تا براي تأمین بخشی
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 29 ماده  

شود نسبت به پذیرش بیماران خارجی  به دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اجازه داده می

رسد  ه تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میهایی که ب اساس تعرفه بر  اقدام و هزینه مربوطه را

درآمد %) 100(معادل صد درصد . واریز نمایند  داري کل کشور دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه

» درمانی خدمات «بینی و در قالب برنامه  اختصاصی مذکور هر ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش

  .کی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه طبق مقررات هزینه خواهد شددانشگاه علوم پزش

 30 ماده  

قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ) 4(ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی موضوع ماده  کلیه وزارتخانه

ها،  هسرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخان%) 50(که بیش از پنجاه درصد  و سایر شرکتهایی1/6/1366

اعتباري و شرکتهاي بیمه قانونی، تعلق داشته   مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی، به استثناي بانکها و مؤسسات

تصریح   باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا

و وابسته به وزارت نفت و شرکتهاي تابعه آنها، نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهاي تابعه 

ایران و شرکتهاي تابعه، سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهاي تابعه و مرکز   سازمان گسترش و نوسازي صنایع

  .باشند تهیه و توزیع کاال که مشمول مفاد این ماده می

که با رعایت سیاست واگذاري امور  شود به کلیه دستگاههاي اجرایی موضوع این ماده اجازه داده می - الف 

  .بودجه مصوب، خودروي سواري داخلی خریداري نمایند  خدماتی به بخش غیر دولتی و در قالب

هاي جمهوري اسالمی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروي سواري  نمایندگی -تبصره 

جاز است ساالنه با پیشنهاد وزارت کشور و جمهوري اسالمی ایران م  نیروي انتظامی. خارجی مستثنی هستند

  .خریداري نماید تصویب هیئت دولت از محل اعتبارات ساالنه مصوب خودروي خارجی

ریزي کشور  نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه آیین -ب

  .رسد می  تدوین و به تصویب هیئت وزیران
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 31 ماده  

ها، مؤسسات، شرکتهاي دولتی و شرکتها و  رید یا اجاره نمودن هواپیماي اختصاصی توسط وزارتخانهخ

قانون محاسبات ) 4(قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و مشموالن ماده   مؤسسات دولتی که شمول

اي مذکور با هواپیماي کارکنان دستگاهه هاي مسئوالن و و نیز مسافرت 1/6/1366عمومی کشور مصوب 

 .گردد اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیئت وزیران تعیین می

  .رؤساي سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند 

 32 ماده  

و سالنامه و اطالعیه  این قانون براي چاپ تقویم) 30(انجام هرگونه هزینه توسط دستگاههاي مذکور در ماده 

هاي فردي و جمعی داخلی از  و تشکر و تسلیت و پالکاردهاي تشریفاتی و میهمانی  هاي مربوط به تبریک آگهی

کمکها و درآمدهاي اختصاصی قوانین بودجه سنواتی  محل اعتبارات جاري و عمرانی و اعتبارات خارج از شمول و

  .دولتی و عمومی استقانونی در اموال  ممنوع و در حکم تصرف غیر

 33 ماده  

شناسی و فرهنگستانها و مرکز آموزش مدیریت  به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بنیاد ایران

شود به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود  آموزشی اجازه داده می هاي دولتی و بیمارستان

اي وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به  لطمه  ایف مستمر و جاري آنهامشروط بر آن که به فعالیتها و وظ

. دهند  ساله یا کمتر و قابل تمدید به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز اجاره صورت موقت اجاره یک

  .داري کل واریز نمایند دستگاههاي فوق مکلفند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه

 34 دهما  

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین ) 24(متن زیر به عنوان تبصره به ماده 

  :گردد می  الحاق 28/12/1373مصوب 
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شود  هاي علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می به وزارتخانه -تبصره 

وثائق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی   مدارك و تعهد و آزاد نمودن که براي خرید

تعهدات و خسارت مربوطه معادل   هاي آنان، براي جبران کنند و ضامن که از ایفاي تعهدات خودداري کرده یا می

پرداخت شده قبلی را  التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهاي پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ مابه

  .دانشجو یا ضامن وي و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند  از

هاي علوم، تحقیقات و  اي که به پیشنهاد وزارتخانه نامه میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین 

ریزي کشور به تصویب هیئت وزیران  رنامهسازمان مدیریت و ب  فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و

 18/2/1307مدنی مصوب   قانون) 2(مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده . خواهد رسید تعیین خواهد شد

هاي علوم، تحقیقات و فناوري و  در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی، وزارتخانه. به گذشته نیز تسري دارد

.باشند پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می درمان و آموزش  بهداشت،
1

  

 35 ماده  

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین ) 25(به ماده ) ج(متن زیر به عنوان بند 

  :گردد الحاق می  28/12/1373مصوب 

  - ج

هاي خود نسبت به  ین بخشی از هزینهتوانند براي تأم دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می

دانشجویان ایرانی که در دانشگاههاي سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تأیید  پذیرش دانشجویان خارجی یا

پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام   وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش

شهریه،   ابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه، شرایط پذیرش، میزانسقف درصد پذیرش دانشجو، ضو. نمایند

هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان  سایر شرایط به پیشنهاد وزارتخانه

  .تصویب هیئت وزیران خواهد رسید ریزي کشور به  مدیریت و برنامه

                                                                                                                                      
  هیئت وزیران 24/2/1381 مورخ  ه 26423ت6794.شماره  مصوبه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 34(ایی ماده نامه اجر آیین  )1
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هاي کوتاه مدت آموزشی و  توانند از دانشجویان خارجی که دوره انها میشناسی و فرهنگست همچنین بنیاد ایران 

هاي مربوط را دریافت کنند، مطابق ضوابط  نام و هزینه کنند، حق ثبت می  پژوهشی را در این دستگاهها طی

گردد تا طبق  ربط واریز می ذي  مذکور وجوه حاصل از اجراي این بند به حساب درآمد اختصاصی مؤسسات

ات مربوطه هزینه گرددمقرر
1
.  

 36 ماده  

هاي شهرهاي زیر سی هزار نفر جمعیت  اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی با عناوین کمک به شهرداري

رسد با پیشنهاد سازمان شهرداریها و تأیید سازمان  شهرهاي کوچک به تصویب می  و کمک به تأسیسات زیربنائی

هاي یاد شده با  هر استان از محل ردیف  سهم. گردد تانهاي کشور توزیع میریزي کشور بین اس مدیریت و برنامه

از  هاي نیازمند توزیع خواهد شد و پس ریزي و توسعه استان بین شهرداري پیشنهاد استاندار و با نظر شوراي برنامه

هاي  جاري شهرداريریزي استان حسب مورد براي کمک به بودجه  نامه با سازمان مدیریت و برنامه مبادله موافقت

احداث تأسیسات زیربنائی در شهرهاي زیر پنجاه هزار نفر جمعیت هزینه   هزار نفر جمعیت و شهرهاي زیر سی

  .خواهد شد

 37 ماده  

خرید اتوبوس و قطعات  «، »یارانه بلیط اتوبوسرانی «اعتبار منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عناوین 

هاي  به منظور جبران کسري هزینه» یارانه بلیط قطارهاي شهري «و » ي شهريها اتوبوسرانی  یدکی براي

هاي  ها بنا به پیشنهاد سازمان شهرداري وابسته به شهرداري آهن شهري  هاي اتوبوسرانی و راه برداري از سیستم بهره

اساس  بر  تا گردد هاي یاد شده توزیع می ریزي کشور بین سیستم کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه

نفع  هاي ذي ها با شهرداري ریزي کشور با سازمان شهرداري هائی که بین سازمان مدیریت و برنامه نامه موافقت

  .هاي حمل و نقل عمومی، جمعی شهرها به مصرف برسد سیستم گردد، براي حمایت از مبادله می

                                                                                                                                      
  هیئت وزیران 8/5/1382مورخ هـ 28601 ت25206. شمارهمصوبه   بخشی از مقررات مالی دولت  قانون تنظیم 35نامه اجرایی ماده  آیین )1
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 38 ماده  

ها،  و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه داري کل که برحسب قوانین وجوه متمرکز در حسابهاي خزانه

نامه اجرایی که به  اساس مفاد آیین گردد، بر ها وصول و واریز می شهرداري  مؤسسات و شرکتهاي دولتی به نام

ریزي کشور، به تصویب  برنامه و تأیید سازمان مدیریت و) هاي کشور سازمان شهرداري (پیشنهاد وزارت کشور 

.گردد هاي نیازمند و جدیدالتأسیس توزیع می شهرداري رسد، بین هیئت وزیران می
1

  

هاي کشور تنظیم و به سازمان مدیریت  گزارش عملکرد این قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداري 

  .گردد در مجلس شوراي اسالمی تقدیم می  ربط ریزي کشور و کمیسیونهاي ذي و برنامه

 39 ماده  

  :گردد به شرح ذیل اصالح می 8/9/1343رات عمرانی و عمومی مصوب قانون تأمین اعتبا) 2(ماده 

  .گردد بهاي آن تعیین می%) 10(ها از بابت فروش هر لیتر بنزین معادل ده درصد  عوارض شهرداري -2ماده  

 40 ماده  

گذاري خودروهاي سواري در  از کل هزینه شماره%) 10(وزارت کشور موظف است به میزان ده درصد 

رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد  برداري می آنها به مرحله اجراء یا بهره که سیستم قطار شهري ییشهرها

شود  در قوانین بودجه سنواتی منظور می داري کل واریز نماید، معادل مبالغ واریزي از محل ردیف خاصی که خزانه

ریزي  نامه با سازمان مدیریت و برنامه قتگیرد تا پس از مبادله مواف ربط قرار می هاي ذي در اختیار شهرداري

برداري خطوط قطار شهري همان شهر  هاي بهره جهت تأمین بخشی از هزینه اجرا یا جبران بخشی از هزینه  کشور

  .مصرف گردد

 تبصره  

ها موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد موارد درج شده در این ماده را به  سازمان شهرداري 

  .ربط در مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید هاي ذي کمیسیون  ریزي کشور و یت و برنامهسازمان مدیر

                                                                                                                                      
  هیئت وزیران 14/5/1381 مورخ ـ ه 26838ت18835شماره مصوبه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 38(نامه اجرایی ماده  آیین  )1
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 41 ماده  

هاي ملی هر دستگاه، قبل از انجام مراحل تخصیص در اختیار وزیر  از سرجمع اعتبارات طرح%) 5(پنج درصد 

ربط  هاي ذي عملیات طرح گیرد تا حسب ضرورت براساس پیشرفت کار اجرایی قرار می یا باالترین مقام دستگاه

هاي  شروع عملیات اجرایی طرح. پرداخت گردد هاي مبادله شده تعهد و  نامه در قالب شرح عملیات موافقت

  .عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شوراي اسالمی ممنوع است

 42 ماده  

نمایند و همچنین  یدستگاههاي اجرایی که از اعتبارات جاري و عمرانی مربوط به پژوهشها استفاده م

و مؤسسات انتفاعی وابسته به  1/6/1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب   )4(شرکتهاي دولتی موضوع ماده 

%) 20(کنند، موظفند حداقل بیست درصد  می دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یا مربوط به خود استفاده 

آموزش   ق عقد قراردادهاي پژوهشی با دانشگاهها و مؤسساتاز اعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طری

هاي علوم،  شناسی، مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه  عالی دولتی و غیر دولتی، فرهنگستانها و بنیاد ایران

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج  تحقیقات و فناوري و

اجازه . و مؤسسات پژوهشی ذکر شده هزینه نمایند  یا اعضاي هیئت علمی با مجوز مدیریت دانشگاههاکشاورزي 

کشور مصوب  کل اعتبارات مذکور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی%) 50(درصد  شود پنجاه  داده می

ه کردن اعتباراتی که به موجب و دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزین 1/6/1366

محاسبات عمومی کشور و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب   قانون از رعایت قانون

ماده مکلفند در شهریور ماه هر سال گزارش  دستگاههاي اجرایی مذکور در صدر این . هزینه گردد 19/11/1364

ریزي  برنامه  سازمان مدیریت و. ریزي کشور ارائه نمایند برنامهمربوط به عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و 

  .کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیونهاي مربوط مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید

هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش  نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه آیین 

.تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید  ریزي کشور ازمان مدیریت و برنامهپزشکی و س
1

  

                                                                                                                                      
  هیئت وزیران 1/4/1381 مورخ ـ ه 26601ت10560 مصوبه  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) 42(نامه اجرایی ماده  آیین  )1
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 43 ماده  

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ) 86(متن مندرج در ماده 

  :دگرد الحاق می) 86(به ماده ) ب(درج و متن زیر به عنوان بند ) الف (تحت عنوان بند  28/12/1373

اي که به پیشنهاد مشترك سازمان  نامه شود براساس آیین ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می به وزارتخانه -ب

رسد به منظور  امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیئت وزیران می  ریزي کشور و وزارت مدیریت و برنامه

وظایف مستمر و جاري آنها   ه به فعالیتها واستفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آن ک

اي وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت  لطمه

  .سال یا کمتر اجاره دهند  یک

 44 ماده  

اساس پیشنهاد  برریزي و توسعه استان موظف است پس از ابالغ بودجه مصوب ساالنه استان،  شوراي برنامه

هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و  ریزي استان و در چارچوب اهداف و سیاستهاي برنامه برنامه  سازمان مدیریت و

هاي ابالغی سازمان مدیریت  ها و دستورالعمل و خط مشی فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در سطح کشور و استان

طرحهاي عمرانی به تفکیک  ها، دستگاههاي اجرایی و فصول، برنامهریزي کشور، اعتبارات عمرانی را بین  و برنامه

  .هر شهرستان و اعتبارات جاري مصوب هر دستگاه را به تفکیک برنامه و فصول هزینه توزیع نماید

ریزي  ، نماینده سازمان مدیریت و برنامه)ریاست کمیته (ریزي شهرستان متشکل از فرماندار  کمیته برنامه 

ریزي و توسعه  اجرایی که مدیران کل آنها عضو شوراي برنامه  و عضویت رؤساي دستگاههاي )دبیر کمیته (

کمیته از نمایندگان شهرستان  فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل از تشکیل جلسات. استان هستند خواهد بود

انی شهرستانها پس از هاي عمر پروژه. در مجلس شوراي اسالمی به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند

ربط به سازمان  نامه با دستگاههاي اجرایی ذي ریزي شهرستان جهت مبادله موافقت در کمیته برنامه  تصویب

ریزي و توسعه استان به عهده سازمان  دبیرخانه شوراي برنامه  وظیفه. ریزي استان اعالم خواهد شد مدیریت و برنامه

  .ریزي استان است مدیریت و برنامه
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 45 ادهم  

هاي کوچک جدید و تکمیل  به پروژه» خودیاري «اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان 

و در %) 30(درصد  در شهرهاي زیر پنجاه هزار نفر سی%) 10(استانی، در روستاها ده درصد  هاي نیمه تمام پروژه

. یابد میآنها به وسیله مردم تأمین شود، اختصاص  رکه اعتبا%) 50(شهرهاي باالي پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد 

استان بین  ریزي و توسعه  ریزي و تصویب شوراي برنامه اعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه

  .گردد شهرستانهاي استان توزیع می

 46 ماده  

ها و مؤسسات دولتی و مستقر در  ههاي استانی ادارات کل و واحدهاي سازمانی هم سطح تابعه وزارتخان سازمان

هایی غیر از مراکز استانها که اعتبارات آنها در قوانین بودجه سنواتی ضمن بودجه  شهرستان ها یا مراکز استان

نظر اجراي مقررات قانون محاسبات عمومی کشور  ها یا مؤسسه دولتی مربوط منظور شده است، از وزارتخانه

  .شوند رایی محلی محسوب میدر حکم دستگاه اج1/6/1366مصوب 

 47 ماده  

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین ) 84(به ماده ) 5(متن زیر به عنوان بند 

  :گردد الحاق می  28/12/1373مصوب 

5-  

د از شو در راستاي ایجاد تعادل دام در مرتع ، به وزارت جهاد کشاورزي و دستگاههاي تابعه اجازه داده می

چراي دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد  محل صدور و یا تجدید ساالنه پروانه

  .واریز نماید) داري کل نزد خزانه (دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی 

  14/12/1387اصالحی ( 1تبصره(  

هاي صادره در صورتی داراي  باشد و پروانه را میتعلیف دام در جنگلها، مراتع و آبخیزها مستلزم أخذ پروانه چ

اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداري مشغول بوده و امتیاز پروانه چراي دریافتی را بدون أخذ مجوز 
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مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و . قانونی به غیر واگذار نکرده باشد

  .باشد دارات تابعه در استانهاي کشور میآبخیزداري و ا

ماه پس از تصویب باپیشنهاد وزارت جهاد کشاورزي به تصویب هیئت  نامه اجرائی این قانون ظرف شش آئین

  .وزیران خواهد رسید

  2تبصره  

شود و  چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می

ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به %) 20( زم پرداخت معادل بیست درصدمستل

  .واریز شود) داري کل نزد خزانه (حساب درآمد عمومی 

 48 ماده  

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ) 27(متن مندرج در ماده 

  :گردد به این ماده الحاق می) ب(درج و متن زیر به عنوان بند ) الف (بند  تحت عنوان  28/12/1373

  -ب

 و صید فروش از حاصل درآمد شود می داده اجازه) ایران شیالت سهامی شرکت ( کشاورزي جهاد وزارت به

 به را دبن این از ناشی هاي جریمه و آن هاي فرآورده و آبزي صید انواع قاچاق و صید مجاز غیر ادوات و آالت

 عمومی درآمد حساب به واریزي وجوه به باتوجه شود، می داده اجازه دولت به . نماید واریز عمومی درآمد حساب

 منابع از حفاظت واحدهاي احداث و تجهیز و توسعه جهت را الزم اعتبار فوق اجرایی دستگاه نیاز با متناسب

  .ایدنم منظور بودجه لوایح در آبزي ذخایر بازسازي و آبزیان

 49 ماده  

هاي ضروري به کارکنان  قانون اصالح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه) 1(به آخر ماده 

  :گردد عبارت زیر الحاق می 16/9/1376دولت مصوب 

  .خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد بود 
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 50 ماده  

جاري اعم از خرید و فروش کاالهاي داخلی و خارجی و صدور و ورود آن و نیز صدور هرگونه فعالیت ت

این ) 30(گذاري براي این نوع فعالیتها توسط دستگاههاي اجرایی موضوع ماده  سرمایه  مجوز سهمیه مشارکت

ممنوع  فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست قانون و همچنین مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی که

.است
1

  

 تبصره  

ربط  هاي موضوع این ماده صرفاً بایستی توسط وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذي صدور مجوز براي انجام فعالیت

  .صورت گیرد

 51 ماده  

قانون وصول برخی از درآمدهاي ) 1(به ماده ) ت(و ) ش(، )ر (، )ق(، )ص(بندهاي زیر به عنوان بندهاي 

  :شوند الحاق می 28/12/1373ین مصوب مع دولت و مصرف آن در موارد

  -ص

تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت براي فروش به استثناي معامالت با حق 

آالت راهسازي و کشاورزي و  سنگین اعم از سواري و غیرسواري و ماشین استرداد انواع خودروهاي سبک و

قانون وصول ) 1(ماده ) الف (بند  و ساخت خارج از نصابهاي مذکور درموتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل 

به مأخذ ده در هزار براي خودروها  28/12/1373برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

موتورسیکلتهاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار براي خودروها و موتورسیکلتهاي ساخت خارج   و

) 9(ماده ) 2(و ) 1(هاي  امور اقتصادي و دارایی که هر ساله به تجویز تبصره اس جداول تعیین شده وزارتبراس

مالك وصول مالیات نقل و  16/7/1374 قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کاالها و خدمات مصوب

یا   در صورتی که به هر علت بهاي فروش .یابد میگیرد، تغییر  انتقال خودروها و موتورسیکلتهاي مذکور قرار می

                                                                                                                                      
  هیئت وزیران 8/5/1385مصوب  دي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتقانون الحاق موا) 50(آیین نامه اجرایی ماده  )1
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الذکر قید نشده باشد تعیین بهاي آن براي وصول  آالت مذکور در جداول فوق ماشین) C.I.F(ارزش سیف 

  .است  الثبت با وزارت امور اقتصادي و دارایی حق

  - ق

مان مذکور را به شود بهاي اوراق و دفاتر مصرفی ساز به سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اجازه داده می

همچنین بهاي اوراق مصرفی سازمان ثبت . داري کل واریز نماید خزانه میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به

هاي تمام شده  براساس قیمت اسناد و امالك کشور که چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارایی است

رایی و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و رئیس آنها توسط هیئتی متشکل از وزیر امور اقتصادي و دا

  .گردد داري کل واریز می ریزي کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه مدیریت و برنامه  سازمان

  - ر 

قانون دفاتر اسناد ) 38(ماده ) 2(سازمان ثبت اسناد و امالك کشور موظف است جریمه نقدي مقرر در بند 

سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدي مربوط   در خصوص 25/4/1354صوب رسمی م

رسد وصول و به حساب  وزیران می اي که به تصویب هیئت به تخلفات سردفتران ازدواج و طالق را براساس تعرفه

  .درآمد عمومی واریز نماید

  - ش

برداري ثبتی  د حاصل از فروش اطالعات نقشهسازمان ثبت اسناد و امالك کشور موظف است درآم

رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز  هیئت وزیران می  اي که به تصویب را براساس تعرفه) کاداستر(

، در لوایح بودجه کل )کاداستر (برداري ثبتی  اعتبار مورد نیاز جهت تدارك و تجهیز و توسعه طرح نقشه . نماید

توسط سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و سازمان مدیریت و  نامه اجرایی که ساس آیینا بینی و بر کشور پیش

  .رسد، قابل هزینه خواهد بود ریزي کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می برنامه

  -ت

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاورین امالك و خودرو را بررسی 

تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در   تطبیق وضع آنها که تاو نسبت به 
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رسد مبالغی وصول و به  هیئت وزیران می  اي که به تصویب اساس تعرفه قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال، بر

  .واریز نماید) داري کل نزد خزانه (حساب درآمد عمومی 

 52 ماده  

شود درآمد ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاري سمینارها و  وزارت امور خارجه اجازه داده میبه 

شود و خدمات ارائه شده به نمایندگیهاي سیاسی و کنسولی  تشکیل می  المللی که در ایران هاي بین کنفرانس

خارجی وصول و به درآمد عمومی   يها خارجی مقیم ایران را از سازمانها و دستگاههاي برگزار کننده و نمایندگی

  .واریز نماید) داري کل نزد خزانه (

 53 ماده  

شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت  به وزارت راه و ترابري و وزارت جهاد کشاورزي اجازه داده می

آالت  ماشینهاي آسفالت خود را به فروش برسانند و یا آنکه  یا تولیدي کارخانه شکن تولیدي مراکز سرند و سنگ

واریز ) داري کل نزد خزانه (عمومی کشور   مذکور را به اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد

  .نمایند

 54 ماده  

ها  وزارت راه و ترابري از پرداخت هزینه حق انشعاب برق و بهاي برق مصرفی براي روشنائی و تهویه تونل

زن در طول راههاي کشور و همچنین مساجد بین راهی معاف  غهاي چشمکچرا  گیر، و چراغهاي ویژه نقاط مه

  .است

 55 ماده  

قانون وصول برخی از ) 63(و ) 62(هاي کشور مکلف است درآمدهاي موضوع مواد  شرکت فرودگاه

را وصول نماید و وجوه حاصل را به عنوان  28/12/1373موارد معین مصوب  درآمدهاي دولت و مصرف آن در

  .هزینه نماید  رکت تلقی نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتی آن شرکتدرآمد ش
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 تبصره  

 بخشهاي آمادگی با متناسب است مکلف کشور فرودگاههاي شرکت سازي، خصوصی سیاستهاي اجراي در

  .نماید واگذار آنها به را فرودگاهی  خدمات تعاونی و خصوصی

 56 ماده  

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد ) 85(به ماده » تبصره «متن زیر به عنوان 

  :الحاق گردد  28/12/1373معین مصوب 

مبلغ مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی و تصویب هیئت وزیران قابل  -تبصره 

  .افزایش است

 57 ماده  

دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  قانون وصول برخی از درآمدهاي) 87(متن مندرج در ماده 

  :گردد به آن الحاق می) ب(درج و متن زیر به عنوان بند ) الف (تحت عنوان بند  28/12/1373

  -ب

باشند  شود از مسافرانی که از مرزهاي هوایی، دریایی و زمینی عازم خارج از کشور می به دولت اجازه داده می

  .واریز نماید) داري کل نزد خزانه (و به حساب درآمد عمومی  دریافت  ریال) 30 000(مبلغ سی هزار 

 58 ماده  

ها و تکایا را  شرکت ملی گاز ایران موظف است که حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم دینی، حسینیه

متوسط نرخ رایج %) 50(مربوط آن را براساس هر مترمکعب با پنجاه درصد   رایگان محاسبه کند و هزینه گاز

  .به نمایدمحاس
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 59 ماده  

کنندگان شهري نفت سفید و گاز مایع  هاي نفتی موظف است مشابه مصرف شرکت سهامی پخش فرآورده

سراسر کشور و مورد نیاز عشایر را در شعاع پنج کیلومتري محل زندگی آنان به قیمت  مورد نیاز روستائیان را در

  .رسمی تأمین نماید

 60 ماده  

وظف است به ازاي کلیه خدمات ویژه سجلی و صدور کارت شناسائی مبالغی را سازمان ثبت احوال کشور م

  .واریز نماید) داري کل نزد خزانه (دریافت و به حساب درآمد عمومی  به شرح زیر از متقاضیان

  .ریال) 50 000(تغییر نام و نام خانوادگی پنجاه هزار  -1

  .ریال) 100 000(تغییر سن یکصد هزار  -2

  .ریال) 20 000(ف سند سجل بیست هزار حل اختال -3

  .ریال) 5 000(الصاق عکس پنج هزار  -4

  .ریال) 10 000(صدور گواهی تجرد ده هزار  -5

صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی المثنی نوبت اول یکصد هزار  -)27/3/1388اصالحی ( 6

  .ریال) 100،000(

سایی ملی المثنی نوبت دوم و نوبتهاي بعدي صدور شناسنامه و کارت شنا -)27/3/1388اصالحی ( 7

  .ریال) 200،000(دویست هزار 

  .ریال) 2،500(صدور کارت شناسایی ملی دو هزار و پانصد  - )27/3/1388اصالحی ( 8

  .ریال) 10 000(صدور شناسنامه ده هزار  -9

  .ریال) 20،000(اي بیست هزار  صدور شناسنامه رایانه - )27/3/1388الحاقی ( 10

  .ریال) 10،000(صدور گواهی فوت ده هزار  - )27/3/1388الحاقی ( 11

  .ریال) 10،000(صدور گواهی مشخصات و اعالم شماره ملی ده هزار  - )27/3/1388الحاقی ( 12

  .ریال) 50،000(صدور یا تعویض گواهی والدت اتباع خارجه پنجاه هزار  - )27/3/1388الحاقی ( 13
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 27/3/1388الحاقی ( 1تبصره(  

صورت از بین رفتن هر یک از مدارك و اسناد مزبور به علت وقوع حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل یا  در

  .شد صالح بابت صدور مجدد وجهی از متقاضیان دریافت نخواهد زلزله با تأیید مراجع ذي

 27/3/1388الحاقی ( 2تبصره(  

ط را تنظیم و پس از تصویب هیئت شود تعرفه خدمات جدید قانونی مربو به وزارت کشور اجازه داده می

  .داري کل کشور واریز نماید وزیران از متقاضیان وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه

 61 ماده  

هاي پژوهشی، اعتبار طرحهایی که تحت عنوان طرح  به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت پروژه

رسد، بنا به پیشنهاد دستگاههاي اجرایی و تصویب سازمان  میبودجه ساالنه به تصویب   ملی تحقیقات در قوانین

تا در اختیار  یابد میپژوهشی ملی اختصاص  ریزي کشور براي اجراي طرحهاي مشخص  مدیریت و برنامه

ریزي کشور، به  نامه با سازمان مدیریت و برنامه ربط قرار گیرد و پس از مبادله موافقت دستگاههاي اجرایی ذي

مانده اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرایی مشمول، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفاً در . مصرف برسد

  .است  نامه مربوط قابل هزینه قالب موافقت

توانند از اعتبارات این تبصره از طریق سازمان  دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیر دولتی و خصوصی می 

  .نمایند  استفاده هاي علمی و صنعتی ایران پژوهش

ریزي کشور، وزارت علوم، تحقیقات و  نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه آیین 

  .پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید  فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 62 ماده  

تولیدکنندگان بخشهاي خصوصی و دولتی را وزارت نیرو مکلف است انرژي برق تولیدي توسط نیروگاهها و 

ریزي کشور به تصویب  نرخ تضمینی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه. خریداري نماید  با قیمتهاي تضمینی

هاي نو با توجه به  هاي غیر دولتی از منابع انرژي بخش در مورد نرخ برق تولیدي. شوراي اقتصاد خواهد رسید

منظور تشویق  هاي ناشی از عدم مصرف منابع انرژي فسیلی و به  جویی طی و صرفهمحی هاي مثبت زیست جنبه



  273 ... ارجاعی قوانین:فصل دوم/در برنامه پنجم توسعه قوانین و مقررات تنفیذي و ارجاعی: بخش سوم

گذاري در این نوع تولید به ازاء هر کیلو وات ساعت براي ساعات اوج و عادي حداقل ششصد و پنجاه  سرمایه

در ) روز انهحداکثر چهار ساعت در شب (ریال ) 450(باري حداقل چهارصد و پنجاه  کم ریال و براي ساعات) 650(

  .محل تولید مورد عمل قرار گیرد

 63 ماده  

  :گردد الحاق می 16/12/1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب ) 24(متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده 

اي و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال واگذاري حق برداشت جدید آب  شرکتهاي آب منطقه -تبصره 

متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراك دریافت و درآمد حاصله  انتقال آب،تحت پوشش طرحهاي تأمین و 

طرحهاي عمرانی مربوط با   ریزي کشور براي اجراي نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه را براساس موافقت

  .برداري در همان منطقه به مصرف برسانند هاي آبی در دست بهره اولویت نگهداري و مرمت سازه

ریزي  نامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراك با پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامه ینآی 

.خواهد رسید  کشور و وزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران
1

  

 64 ماده  

برداري از  ریزي در امر بهره شود که به منظور برنامه به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می

تعرفه مربوط به . شکارچیان نسبت به صدور دفترچه ویژه شناسایی اقدام بنماید قبال دریافت وجه ازشکارگاهها در 

پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به   زنی به زنی و ساچمه هاي گلوله بهاي صدور دفترچه به تفکیک دفترچه

  .تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

 65 ماده  

ور موظف است هر ساله مبلغی را در الیحه بودجه ساالنه براي اعطاي ریزي کش سازمان مدیریت و برنامه

التفاوت نرخ سود منظور  و همچنین مابه) اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار (مهندسی  اعتبار صدور خدمات فنی و

                                                                                                                                      
 شمارهمصوبه  ) واگذاري حق برداشت جدید آب (دولت  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ) 63(نامه اجرایی ماده  آیین  )1

  هیئت وزیران 29/5/1381 مورخ ت  ـ ه 26960ت22660



  ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران  برنامه پنج مجموعه                                                                 274

  

تفاوت  گردد و نحوه پرداخت اعتبار و منظور می  دارد این مبلغ به عنوان سپرده دولت نزد بانک توسعه صادرات

هماهنگی  ریزي کشور با اي خواهد بود که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه نامه سود و کارمزد براساس آیین

.شوراي عالی توسعه صادرات غیر نفتی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
1

  

 66 ماده  

ه انجام امور مالی و اعتبارات مرکز آموزش مدیریت دولتی در قوانین بودجه ساالنه براساس قانون نحو

نامه آن قابل هزینه  و آیین 18/10/1369آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب   معامالتی دانشگاهها و مؤسسات

امناء این مرکز به پیشنهاد سازمان  الذکر، تشکیل و ترکیب هیئت  چگونگی اجرا و تطابق با قانون فوق. باشد می

  .زیران خواهد رسیدریزي کشور به تصویب هیئت و مدیریت و برنامه

 67 ماده  

شود در قبال ارائه امکانات و خدمات خود مانند چاپ، تکثیر  شناسی اجازه داده می به فرهنگستانها و بنیاد ایران

نتایج تحقیقات علمی و فنی و اطالعات تولیدي و اطالعات بانکهاي اطالعاتی و کتب و  اي و تجهیزات رایانه

متقاضیان، وجوه مناسب دریافت و به حساب درآمد   هاي فشرده به ري و صفحهنشریات و نوارهاي صوتی و تصوی

بینی  سنواتی پیش  معادل وجوه واریزي مذکور از محل اعتبار درآمد اختصاصی در بودجه. اختصاصی واریز نمایند

  .و در اختیار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت

 68 ماده  

ریزي کشور و متناسب با عواملی  نهاد سازمان مدیریت و برنامهشود براساس پیش به دولت اجازه داده می

ناشی از اصالح ساختار اداري و کاهش نیروي انسانی و نرخ تورم، هر سه سال   هاي دولتی همانند کاهش هزینه

و مقررات در زمینه میزان جرائم،   یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین

                                                                                                                                      
  با اصالحات 2/5/1381 مورخ ـ ه 26840ت18833 شماره مصوبهقانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ) 65(نامه اجرایی ماده  آیین )1
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هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی  ها و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه با رعایت مفاد برنامه تعرفه

  .فرهنگی جمهوري اسالمی ایران اقدام و مراتب را ابالغ نماید و

 69 ماده  

ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول  اي که براي استفاده وزارتخانه کلیه اراضی، امالك و ابنیه

تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده  قانون برآنها مستلزم ذکر نام یا

متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام   شود است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداري شده یا می

تغییر   .گردد فاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج میدولت جمهوري اسالمی ایران به عنوان مالک با حق است

کلیه اسناد، سوابق، مدارك موجود مرتبط با این . باشد بردار در هر مورد به عهده هیئت وزیران می دستگاه بهره

گیرد و در خصوص واگذاري  قرار می) اداره کل اموال دولتی (اقتصادي و دارایی   اموال در اختیار وزارت امور

  .این قانون اقدام خواهد شد) 89(ماده   )ب(ستفاده از ساختمانهاي مازاد دستگاههاي مذکور مطابق بند حق ا

  1تبصره  

اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها براي واگذاري جهت مصارف 

واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار باشد و تاکنون  اشخاص غیر دولتی در اختیار آنها می  عمومی یا اختصاصی

قانونی اصالح الیحه قانونی احیاء و واگذاري اراضی در  الیحه) 32(و ) 31(وزارت جهاد کشاورزي موضوع مواد 

زمین شهري مصوب   شوراي انقالب و اراضی موضوع قانون 21/1/1359حکومت جمهوري اسالمی ایران مصوب 

و چنانچه دستگاههاي اجرایی، نیروهاي مسلح و سازمانهایی که شمول قانون تابع مقررات مربوط است  2/6/1366

ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است براي نیازهاي عمومی و عمرانی و یا   بر آنها مستلزم

اد این ماده رسد با رعایت مف تصویب هیئت وزیران می عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدي که به 

  .به صورت بالعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت

قانون مذکور و هیئتهاي واگذاري زمین ) 32(و ) 31(در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهاي مواد  

اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته  گردیده مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء

است وزارت مسکن و  لکیت اراضی به وزارت مسکن و شهرسازي یا سازمانهاي تابعه منتقل گردیدهو ما
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شهرسازي و سازمانهاي تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده 

  .گذاران به آنها منتقل نمایند گذاري انجام شده توسط سرمایه سرمایه ناشی از 

  2تبصره  

فروش و واگذاري امالك و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهاي دولتی قرار داده 

وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههاي این ماده باشد که به ترتیب مقرر  است نیز موکول به تصویب هیئت

  .ردگی ها و مؤسسات دولتی قرار می در آن در اختیار وزارتخانه

  3تبصره  

قانون محاسبات ) 113(نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیرمنقول طرحهاي عمرانی موضوع ماده 

باشند تابع مقررات این ماده  ها و موسسات دولتی می که مجري آن وزارتخانه1/6/1366عمومی کشور مصوب

  .خواهد بود

  4تبصره  

یم سند عرصه و اعیان امالك و اراضی که براي استفاده دولت و برداري، چگونگی تنظ بردار، بهره تعیین بهره

  .هاي مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود نامه شده است با رعایت وقف یا موسسات دولتی وقف 

  5تبصره  

واگذاري حق استفاده از اراضی و امالك این قانون به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات 

هاي پنج ساله و قوانین مربوط  هیئت وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه المنفعه با تصویب ریه و عامخی

مربوط و تصویب هیئت وزیران، ملک یا زمین   پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه. پذیر خواهد بود امکان

  .مورد واگذاري به دولت اعاده خواهد شد

  6تبصره  

الك و اراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکی در اختیار چنانچه ام

است، مورد نیاز دستگاههاي دولتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر یا باالترین مقام   این سازمان قرار گرفته

  .گیرد تیار آن دستگاه قرار میشرایط این ماده در اخ اجرایی دستگاه مستقل و تصویب هیئت وزیران و با رعایت 
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آوري و فروش اموال تملیکی مکلف است براي تسهیل در اجراي این ماده فهرست اموال غیر  سازمان جمع 

  .نماید منقول در اختیار خود را به هیئت دولت ارائه 

  7تبصره  

موال دولتی مجاز در ا عدم اجراي این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیر

  .شود محسوب می

  8تبصره  

ها، تأسیسات و اراضی  به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختالفات مربوط به ساختمان

شرکتهاي دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است،  ها، مؤسسات دولتی، وزارتخانه

هاي  گذشته براساس نیازها و ضرورت ي نظامی و انتظامی که درمؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی، نیروها

آن  مختص اوایل انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت

االختیار  باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می

ریزي کشور و  و شهرسازي، جهاد کشاورزي، سازمان مدیریت و برنامه امور اقتصادي و دارایی، مسکن وزراي

اختالف با مسئولیت معاونت حقوقی و   االختیار وزراء یا باالترین مقام اجرایی دستگاههاي مستقل طرف نماینده تام

  .امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد

اختمانهایی که مورد تصرف نهادها و نیروهاي مسلح زیرنظر مقام معظم اجراي حکم این ماده در مورد س 

الذکر براي دستگاههاي اجرایی  آراي صادره کمیسیون فوق. خواهد بود رهبري است با رعایت نظر موافق آن مقام

هاي به هر دلیل توسط دستگاه در صورت عدم اجراي آراء مذکور در مهلت تعیین شده. االجراء است ربط الزم ذي

ریزي کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف  ربط، سازمان مدیریت و برنامه اجرایی ذي

هاي جابجایی در بودجه جاري  پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت را بنا به

  .نفع اضافه نماید ه اجرایی ذيکسر و به بودجه دستگا و عمرانی، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور
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  9تبصره  

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، اسناد اراضی و امالك دولتی را براساس این قانون و یا اعالم وزارت امور 

نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد   اقتصادي و دارایی و بدون

  .درجه اعتبار ساقط خواهد بود  با صدور سند جدید، اسناد قبلی از. نماید ادر میاصالح و سند جدید ص

  10تبصره  

وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است بانک اطالعاتی جامع از اراضی و امالك دولت موضوع این 

  .اي تهیه و در اختیار دستگاههاي اجرایی قرار دهد رایانه قانون با استفاده از تجهیزات 

 70 ماده  

به منظور بازسازي صنعت گاز مایع و ارائه خدمات منطبق با استانداردهاي ملی و اجباري و عدم دریافت 

سازي، گازپرکنی و توزیع گاز مایع اعم از باظرف و بدون ظرف به  ذخیره  هرگونه یارانه در مراحل انتقال،

در سراسر کشور بر مبناي عرضه   کننده توزیع کنندگان نهایی، ارائه نرخ خدمات گاز مایع توسط شرکتهاي مصرف

کنندگان و تولیدکنندگان و شوراي اسالمی شهر و روستا به  و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمایت مصرف

  .آید می در  اجراء

 71 ماده  

شود به منظور حفظ و صیانت از  هاي نفتی ایران اجازه داده می به شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده

نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین، گاز طبیعی مصرفی  (هاي نفتی به جز  فرآورده  هاي ملی، قیمت مایهسر

  .صالح کشور تعیین و به فروش برساند را براساس قیمتهاي جهانی و با رعایت صرفه و) داخل کشور

 72 ماده  

واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول ماده ) ج(بند ) 2(مبانی و فاصله طبقات محاسبه مالیات موضوع جزء 

سازي وارداتی و ساخت داخل و قطعات  آالت راه بازرگانی و مالیات انواع خودروها و ماشین حقوق گمرکی و سود

  .یابد می به نسبت چهار برابر افزایش 2/10/1371آنها مصوب 
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  1تبصره  

بار مالی ناشی از آن با تعدیل نرخ گردد و  مالیات فروش خودروهاي سواري حذف می 1381از ابتداي سال 

  .این ماده تأمین خواهد شد) 2(منظور شده در تبصره   سود بازرگانی مربوطه

  2تبصره  

اي تنظیم نماید که موجبات تشویق افزایش ساخت داخلی قطعات  دولت مکلف است سود بازرگانی را به گونه

براي مجموعه قطعات وارداتی %) 60(زان شصت درصد آورد و حداقل سود بازرگانی به می خودرو سواري را فراهم

)Pwh c.k.d ( و حداقل ده درصد)ساخت داخلی منظور نماید%) 50(پنجاه درصد  براي خودرو با%) 10.  

  3تبصره  

به میزان درصد سهم ساخت داخلی با تأیید وزارت صنایع و معادن سود بازرگانی تعیین شده متناسباً کاهش 

  .خواهد یافت

 73 ماده  

  :شود به شرح ذیل اصالح می 12/4/1346نامه مالی شهرداریها مصوب  آیین) 32(ماده 

 ماهه شش و سی حداکثر اقساط با را خود مطالبات تا شود می داده اجازه کشور کل شهرداریهاي به -32 ماده 

 هر در. نماید یافتدر رسد می مربوطه شهر اسالمی شوراي تصویب به شهردار پیشنهاد به که دستورالعملی مطابق

  .بود خواهد مؤدي بدهی کلیه تأدیه به موکول حساب مفاصا صدور حال

 74 ماده  

به  12/2/1378هاي آن مصوب  قانون نحوه تأمین بودجه سازمان فرهنگی هنري شهرداري تهران و تبصره

  :گردد شرح زیر اصالح می

از درآمدهاي وصولی خود را براي %) 4(شهرداري تهران مکلف است در بودجه سالیانه خود چهار درصد  

پرداخت تخصیصی بایستی به . قالب بودجه ساالنه به تصویب برساند امور فرهنگی، هنري و ورزشی اختصاص و در

  .صورت ماهانه و یک دوازدهم صورت گیرد
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 75 ماده  

اي جدید ه گذاري ی خشک در کشور، دولت مکلف است در سرمایهیهاي آب و هوا توجه به وجود دوره با

، مهار )هاي آب شهري و روستائی برنامه (طبیعی، منابع آب و عمران شهري و روستائی  هاي کشاورزي، منابع فصل

و تقویت نظام بیمه محصوالت کشاورزي، ) دولتی هاي غیر با همکاري بخش (هاي آبیاري  ها، اصالح روش آب

  .کشور را براي مقابله با عوارض خشکسالی مجهز نماید

 76 ماده  

الیه حریم راهها با هماهنگی وزارت راه و  هاي برق، آب، گاز و مخابرات در منتهی اجراي خطوط و شبکه

  .باشد تاسیسات راه لطمه وارد نکند بدون پرداخت هرگونه وجهی مجاز می ترابري در صورتی که به

 77 ماده  

بندي  ریزي و تغییر نظام طبقه بودجهکل کشور براساس نظام جدید  1381با توجه به ارائه قانون بودجه سال 

به منظور هماهنگی بین تعاریف بکار برده شده در نظام جدید با تعاریف مندرج در   دریافتها و پرداختهاي دولت،

اضافه  10/12/1351برنامه و بودجه کشور مصوب   قانون) 1(قوانین موجود مالی و محاسباتی، تعاریف زیر به ماده 

  :گردد می

  .هاي بخش دولتی است ها منهاي ارزش کل بدهی منظور ارزش کل دارایی - صارزش خال 

  .دهد منظور آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می -مددرآ 

  .دهد منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می - اعتبار هزینه 

اي است که طی مدت بیش از یکسال در  هاي تولید شده یا تولید نشده منظور دارایی -اي رمایههاي س دارایی 

  .رود فرآیند تولید کاال و خدمات بکار می

دارایی تولید شده . هایی است که در فرآیند تولید حاصل گردیده است منظور دارایی - هاي تولید شده دارایی 

  .شود جودي انبار و اقالم گرانبها تقسیم میمو هاي ثابت، به سه گروه عمده دارایی
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اي است که طی مدت بیش از یکسال بطور مکرر و مستمر در  هاي تولید شده منظور دارایی -هاي ثابت دارایی 

  .شود فرآیند تولید به کار برده می

ر تولید و منظور کاالها و خدماتی است که توسط تولیدکنندگان به منظور فروش، استفاده د - موجودي انبار 

  .شوند یا سایر مقاصد در آینده نگهداري می

منظور اقالمی با ارزش قابل مالحظه است که نه به منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل ارزشی  -اقالم گرانبها 

  )کتب خطی، فلزات گرانبها مانند تابلو، . (شود که دارند نگهداري می

مانند زمین و  . (اند مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشدههاي  منظور دارایی -هاي تولید نشده دارایی 

  )ذخایر معدنی

منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که براي تحقق بخشیدن به هدفهاي ساالنه برنامه  -فعالیت 

  .گردد مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تأمین می شود و منابع طی یک سال اجرا می

منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که  - اي  هاي سرمایه اعتبار طرح تملک دارایی 

شود طی مدت معین و  اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می  براساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادي و

گذاري ثابت یا مطالعه براي  سرمایه  ساله به صورت با اعتبار معین براي تحقق بخشیدن به هدفهاي برنامه توسعه پنج

هاي  گردد و منابع مورد نیاز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی اي اجرا می ایجاد دارایی سرمایه

  .گردد شود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می اي تأمین می سرمایه 

 78 ماده  

یب قانون بودجه ساالنه کل کشور، بودجه دستگاههاي دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصو

  .اجرایی را ابالغ نماید

اي توسط سازمان  هاي سرمایه دستگاههاي اجرایی مکلفند پس از ابالغ اعتبارات مربوط به تملک دارایی 

ید اي جد هاي سرمایه عملیات مربوط به طرحهاي تملک دارایی نامه شرح ریزي کشور موافقت مدیریت و برنامه

کشور ارسال نمایند و  ریزي نامه به سازمان مدیریت و برنامه مندرج در قوانین بودجه ساالنه را براي مبادله موافقت
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نامه مذکور را بررسی، اصالح  ریزي کشور نیز موظف است ظرف مدت یک ماه موافقت سازمان مدیریت و برنامه

  .دلیل اعاده نماید و ابالغ و یا با ذکر

نامه شرح فعالیتهاي مربوط  ریزي کشور مکلفند موافقت اي اجرایی و سازمان مدیریت و برنامهکلیه دستگاهه 

ریزي کشور به سازمان مذکور ارسال  ابالغی سازمان مدیریت و برنامه اي را براساس فرمهاي به اعتبارات هزینه

  .مذکور جهت اصالح اقدام نماید هنام دارند، سازمان مذکور موظف است نسبت به تأیید و ابالغ و یا اعاده موافقت

 79 ماده  

ها و مؤسسات دولتی منظور در قوانین  ها و فصول هزینه وزارتخانه افزایش اعتبار هزینه هریک از برنامه

ربط، مشروط به آنکه در جمع اعتبارات  ها و فصول هزینه دستگاه ذي دیگر برنامه بودجه ساالنه، از محل کاهش

به پیشنهاد باالترین مقام دستگاه اجرایی و   %)30(درصد   یري حاصل نشود حداکثر تا سیاي آن دستگاه تغی هزینه

وابسته  باشد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ریزي کشور مجاز می تأیید سازمان مدیریت و برنامه

بودجه خود را در  آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کماکان هاي علوم، تحقیقات و فن به وزارتخانه

کنند و تابع قانون تشکیل هیئت امناي  نمایند و تخصیص دریافت می می  قالب برنامه و طرح، تنظیم و اجرا

عالی انقالب فرهنگی و قانون نحوه  شوراي 1367دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال 

شوراي  مجلس 18/10/1369عالی و تحقیقاتی مصوب انجام امور مالی و معامالتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش 

  .باشند هاي مربوطه می نامه اسالمی و آیین

  .باشد تأمین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیتهاي این ماده مستثنی می 

اي ، خزانه مکلف است به تقاض8/3/1354اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوري مصوب ) 11(در اجراي ماده  

دوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی  سازمان مذکور، کسور مربوط به هر

  .کشوري پرداخت نماید

 80 ماده  

از اعتبارات %) 10(درصد  شود در موارد لزوم حداکثر تا ده  به دستگاههاي اجرایی مرکزي اجازه داده می

ر استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این ادارات تابعه د اي مصوب خود را به هزینه
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ربط توسط  باالترین مقام دستگاه اجرایی مرکزي ذي صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا

نه به فصول هزی ریزي کشور از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه و سازمان مدیریت و برنامه

  .اي دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد اعتبارات هزینه

 81 ماده  

بینی شده در  آالت، قطعات یدکی مورد نیاز پیش به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین

ان پنج درصد ریزي کشور تا میز اي با تأیید سازمان مدیریت و برنامه هاي سرمایه دارایی  طراحی طرحهاي تملک

هاي  اعتبارات تملک دارایی%) 10(درصد   و ده  اي ملی هاي سرمایه اعتبارات مصوب طرحهاي تملک دارایی%) 5(

حسب   شود و دستگاههاي اجرایی اي مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می سرمایه

ه پیمانکاران، هزینه تمام شده آنها را به میزانی که در مورد مکلفند پس از تحویل کاالها و مصالح خریداري شده ب

التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور  خواهد شد از صورت وضعیت کسر و مابه  بینی نامه این ماده پیش آیین

.گردد می
1

  

 82 ماده  

أیید سازمان ربط و یا باالترین مقام دستگاه اجرایی و ت شود براساس پیشنهاد وزیر ذي به دولت اجازه داده می

هاي  ی از طرحهاي تملک دارایییها حسب مورد، دستگاه اجرایی تمام یا پروژه ریزي کشور مدیریت و برنامه

  .اي ملی مندرج در قوانین بودجه ساالنه را تغییر دهد سرمایه

 83 ماده  

ذکور از ها و مؤسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهاي سازمانی م وزارتخانه

اي و از محل درآمد اختصاصی یا  هاي سرمایه اي و تملک دارایی مربوط اعم از هزینه  محل اعتبارات مصوب

                                                                                                                                      
  هیئت وزیران 4/2/1381 مورخ ـ ه 26309ت4147 شماره مصوبهقانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ) 81(نامه اجرایی ماده  آیین )1
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قانون محاسبات عمومی کشور ) 75(مطابق ماده   یافته از محل ردیفهاي متفرقه قانون بودجه را اعتبارات اختصاص

  .ربط ابالغ نمایند به واحدهاي ذي1/6/1366مصوب 

رد مذکور و همچنین دیگر مواردي که براساس مقررات قوانین بودجه و دیگر قوانین و مقررات، در موا 

اي براي اجراء به دستگاههاي  هاي سرمایه طرحهاي تملک دارایی هائی از هر یک از عملیات اجرایی تمام یا پروژه

یا واحد سازمانی گیرنده  د، دستگاهشو اجرایی یا نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران واگذار و ابالغ اعتبار می

هاي متبادله در  نامه اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان براساس شرح فعالیتهاي موافقت

  .ابالغی تخصیص یافته عمل نماید  حدود اعتبارات

 84 ماده  

اسالمی ایران اجازه داده این قانون و سازمان صدا و سیماي جمهوري ) 2(به شرکتهاي دولتی مشمول ماده 

مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثناي خودرو از طریق   شود با رعایت مقررات می

قانون ثبت اسناد و امالك ) 14(و ) 12(، )11(مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد 

  .بطور نقد یا اقساط اقدام نمایند) گهی ثبت شرکتهاقیمت و آ (و اصالحات بعدي  26/12/1310مصوب 

 85 ماده  

ریزي کشور  شود به پیشنهاد دستگاههاي اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه اجازه داده می - الف 

اي مندرج در قوانین بودجه ساالنه متناسب با پیشرفت  هاي سرمایه دارایی  تفکیک اعتبارات فصول طرحهاي تملک

  .نامه تغییر یابد هر طرح پس از اصالح موافقت عملیات

جایی وظائف بین دستگاههاي اجرایی و  شود متناسب با تغییر تشکیالت، جابه به دولت اجازه داده می -ب

اي و تملک  ریزي کشور، اعتبارات هزینه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه  اساس تغییر در تقسیمات کشوري بر

  .مصوب را تغییر دهد اي هاي سرمایه دارایی

هاي  نامه ربط این تبصره بایستی در موافقت هرگونه تغییر در اعتبارات مصوب ناشی از اجراي مفاد ذي - ج

  .اصالحی درج گردد
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 86 ماده  

کنندگان به درآمد عمومی و مازاد وصول  کنندگان و تولید التفاوت واریزي سازمان حمایت مصرف مابه

  .باشد گردد، مشمول مالیات بر درآمد نمی واریز می) داري کل نزد خزانه (عمومی  آمددستگاههاي اجرایی که به در

 87 ماده  

گذاري از محل  هاي سرمایه این قانون مکلفند که تمام طرحها و پروژه) 2(شرکتهاي دولتی موضوع ماده 

  .أیید شوراي اقتصاد برسانندریال خود را، براي یک بار به ت) 8 000 000 000(میلیارد  منابع داخلی بیش از هشت 

 26/7/1384اصالحی( 88 ماده(  

قانون ) 30(ام  و سی) 29(در اجراي وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم 

اي  نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه  ایران و به منظور منطقی اساسی جمهوري اسالمی

دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهاي  ائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیرو بهبود ار

اسالمی ایران و مصالح  قانون اساسی جمهوري) 30(ام  و سی) 29(، بیست و نهم )3(عمومی با رعایت اصول سوم 

فرهنگی، خدماتی و رفاهی از  دار ارائه خدمات اجتماعی، ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی که عهده عامه، وزارتخانه

هاي  مناطق کمتر توسعه یافته و دارندگان سرانه اي، آموزش عمومی، تربیت بدنی، آموزش فنی و حرفه  قبیل

سرپرست،  درمان، توانبخشی، نگهداري از سالمندان، معلولین و کودکان بی ورزشی زیر میانگین کشوري

باشند  مات شهري و روستائی، ایرانگردي و جهانگردي میعمومی، مراکز فرهنگی و هنري، خد هاي کتابخانه

هاي دولت براساس مقررات و ضوابط این  کاهش حجم تصدي مجازند براي توسعه کمی و کیفی خدمات خود و

  :ماده اقدامات ذیل را انجام دهند

شند با اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارائه خدمات براساس مفاد این ماده می - الف 

  .ربط داشته باشند الزم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذي هاي فنی و اخالقی بایست صالحیت می

ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه روش؛ خرید خدمات از بخش غیر دولتی،  -ب

  .شود واگذاري مدیریت بخش غیر دولتی انجام می مشارکت با بخش غیر دولتی و
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هاي موجود در  ستگاههاي اجرایی مشمول این ماده براي توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیتد - ج

و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به ) »الف «موضوع بند  (بخش غیر دولتی 

  .مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند

 تبصره  

هاي الزم از قبیل واگذاري زمین، ارائه  واحدها، دولت موظف است حمایتبراي ایجاد و توسعه اینگونه 

تسهیالت وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی  خدمات زیر بنائی و استفاده از

  .گردد اقدام نماید بینی می پیش

ي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد) 64(ماده ) ب(در اجراي بند  -د  

تمام  مجازند مراکز و واحدهاي خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه  ایران، دستگاههاي مشمول این ماده

  .واگذار نمایند  )الف (خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند 

  1تبصره  

  :الزامی است) الف (یر مشروط به رعایت بند در اجراي این بند، رعایت اولویتهاي ز

  .نهادهاي عمومی غیر دولتی نظیر شهرداریها و دهیاریها -

  .شوند اساس مجوزهاي قانونی تشکیل شده یا می المنفعه که بر مؤسسات عام -

  .لتینهادهاي متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دو -

  .سایر اشخاص حقیقی و حقوقی -

  2تبصره  

  .گردد باشند مشمول حکم این بند نمی واگذاري بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می

  3تبصره  

در موارد استثنایی با ذکر دالئل موجه و . باشد شوند ممنوع می تغییر کاربري مراکز و واحدهائی که واگذار می

ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربري به نفع دولت با پیشنهاد باالترین مقام دستگاه  وت التفا پس از دریافت مابه

  .ربط و تصویب هیئت وزیران بالمانع است اجرایی ذي
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  4تبصره  

گذاري کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهاي مشمول این بند با لحاظ نمودن  تعیین میزان اجاره و قیمت

  .گیرد وسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستري صورت میمت کاربري آنها براساس

  5تبصره  

هاي کثیراالنتشار براي اطالع عموم از شرایط دستگاه اجرایی  اجراي این بند از طریق نشر آگهی در روزنامه

  .انجام خواهد شد

دولتی، مؤسسات  توانند براساس قرارداد منعقده با نهادهاي عمومی غیر دستگاههاي مشمول این ماده می -هـ 

از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرایی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور  المنفعه، تعاونیهایی که عمومی عام

دولت بر اموال منقول و غیرمنقول به آنها  باشند، مدیریت واحدهاي خود را با حفظ مالکیت می) الف (در بند 

  .ساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شددر این صورت این واحدها برا. واگذار نمایند

  1تبصره  

  .باشد مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداري اموال دولت به عهده طرف قرارداد می

  2تبصره  

 نمایند بر ربط دریافت می اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاههاي اجرایی ذي

  .این ماده خدمت نمایند) ز (ربط براساس بند  توسط مراجع ذي ي مصوب ها اساس تعرفه

  3تبصره  

طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربري واحد مربوطه در صورت تقاضاي کارکنان براي ادامه خدمت 

ها را از کارکنان شاغل را به عنوان مأمور بپذیرد و حقوق و مزایاي آن%) 50(درصد   در آن واحدها حداقل پنجاه

  .ربط اشتغال خواهند یافت دستگاه ذي بقیه کارکنان در سایر واحدهاي. طبق احکام رسمی پرداخت نماید

تعیین سیاستهاي اجرایی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه واحدها با رعایت قوانین  -و 

  .ربط انجام خواهد شد ذي  مربوطه توسط باالترین مقام دستگاه
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گردد و  الذکر مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می هاي غیر دولتی فوق تعرفه ارائه خدمات توسط بخش - ز 

ربط به  مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا باالترین مقام دستگاه اجرایی ذي در مواردي که ضابطه قانونی

  .تصویب شوراي اقتصاد خواهد رسید

هاي دولت، برنامه اجرایی این ماده  هاي جاري و حجم تصدي هزینهدولت موظف است به منظور کاهش  - ح

هاي دولتی و میزان اعتبار مربوط  جوئی در هزینه هاي کمی و میزان صرفه هدف  را حسب وظایف مربوط، شامل

  .سنواتی منظور نماید  ها به بخش غیر دولتی را همه ساله در لوایح بودجه براي پرداخت یارانه

  .گردد داري کل واریز می اي دستگاههاي دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانهکلیه درآمده -ط

ریزي و با همکاري  ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه آیین - ي

.رسد تصویب هیئت وزیران می ربط تهیه و به  دستگاههاي ذي
1

  

  مجلس شوراي اسالمی 24/3/1383مقررات مالی دولت مصوب  تنظیم بخشی از زقانون ) 88(قانون استفساریه ماده 

  :موضوع استفساریه 

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ) 88( مورد ماده نظر مجلس شوراي اسالمی درخصوص سؤاالت ذیل در -ماده واحده 

افراد حقیقی و   آموزشی به  اري واحدهايواگذ  به  بودجه و محاسبات نسبت  کمیسیون برنامه و 27/11/1380 دولت مصوب

  حقوقی چیست؟

  نمایند؟ آموزان شهریه دریافت  توانند از دانش آیا متصدیان خصوصی این مراکز می -1

کار  یا عدم استفاده از آنها نیروي جدید به  توانند با اخراج نیروهاي آموزش و پرورش آیا متقاضیان خصوصی این مراکز می -2

  بگیرند؟

  آموزشی و پرورشی از آن بنمایند؟ توانند استفاده غیر ا متصدیان این مراکز میآی -3

  :نظر مجلس 

بخشی از مقررات مالی دولت به بخش   قانون تنظیم) 88(آن دسته از مدارس دولتی که مدیریت آنها به استناد ماده  -1

  .ارندآموزان را ند از دانش  گردند، اجازه دریافت شهریه غیردولتی واگذار می

  .عمل خواهد شد) هـ (بند ) 3(مطابق صراحت تبصره  -2

  .بنمایند  آموزشی و پرورشی از آن توانند استفاده غیر خیر، متصدیان این مراکز نمی -3

                                                                                                                                      
هیئت وزیران 1/7/1381 ـ مورخه26977 ت 31426 مصوبه،  شی از مقررات مالی دولتقانون تنظیم بخ) 88(نامه اجرایی ماده  آیین )1
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 89 ماده  

  :شود ها و موسسات دولتی اجازه داده می به وزارتخانه

افته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات اي نیمه تمام و خاتمه ی هاي سرمایه هاي تملک دارایی پروژه - الف 

ریزي کشور و با رعایت مقررات مربوط، به  سازمان مدیریت و برنامه  مازاد طرحهاي خاتمه یافته را پس از تأیید

وجوه حاصل را به درآمد  طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده و

این حکم شامل شرکتهاي دولتی، مؤسسات و نهادهاي عمومی . واریز نمایند) اري کلد نزد خزانه (عمومی 

  .شود می غیردولتی نیز

ها، مؤسسات و سازمانهاي دولتی  حق استفاده از ساختمانهاي مازاد بر نیاز دستگاههاي وابسته به وزارتخانه -ب

هیئت وزیران در استانها به پیشنهاد استاندار ریزي کشور و تصویب  مدیریت و برنامه  در مرکز به پیشنهاد سازمان

ریزي بالعوض به دستگاههاي دولتی  برنامه ریزي استان و تصویب شوراي یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه

.نیازمند واگذار گردد
1

  

 90 ماده  

ریزي  شود براساس پیشنهاد مشترك وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه به دولت اجازه داده می - الف 

اجرایی را متناسب با واگذاري فعالیت مدیریت شهري به شهرداریها، از  کشور اعتبارات مصوب دستگاههاي

  .ربط قرار دهد اعتبارات دستگاه اجرایی مربوط کسر و در اختیار شهرداري ذي

هیئت ریزي کشور مکلف است با تصویب  هاي توسعه، سازمان مدیریت و برنامه با رعایت احکام برنامه -ب

فعالیتهاي دستگاههاي اجرایی به شوراهاي اسالمی روستاها و دهیاریها،  دولت، متناسب با واگذاري هر یک از

  .ربط قرار دهد دهیاریهاي ذي  اعتبارات دستگاه اجرایی مربوط را کسر و در اختیار شوراي اسالمی روستا یا

                                                                                                                                      
هـ مورخ 27441 ت38884  شماره نامه  ، تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) 89(ماده  " الف"نامه اجرایی بند آیین )1

  هیئت وزیران با اصالحات 12/8/1381
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 تبصره  

وري اسالمی ایران در مورد اعتبارات مذکور در این قانون اساسی جمه) 55(رعایت مفاد اصل پنجاه و پنجم 

  .ماده الزامی است

 91 ماده  

ی را که یبینی شده در این قانون، ساختمانها هاي پیش شود از محل بودجه به دستگاههاي اجرایی اجازه داده می

مورد نظر  میراث فرهنگی کشور، داراي ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربریهاي  به تشخیص سازمان

تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، خریداري و با  دستگاه قابل تطبیق هستند و ساختمانهاي حریم آنها طبق

  .برداري از آنها اقدام نمایند نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تعمیر، تجهیز و بهره

ي موظفند با تقاضاي دستگاه هاي مسکن و شهرسازي و جهاد کشاورز براي تحقق این هدف، وزارتخانه 

تأمین زمین جایگزین براي اجراي این حکم و تملک امالك و  اجرایی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به

  .ساختمانهاي موضوع این ماده با دریافت بهاي عادالنه اقدام نمایند

 15/8/1384الحاقی ( 92 ماده(  

شود درآمد حاصل از  ش و پرورش اجازه داده میریزي آموزشی وزارت آموز به سازمان پژوهش و برنامه

نزد  (درآمد اختصاصی محصوالت آموزشی و کمک آموزشی خود را به حساب   فروش و واگذاري تولید

  .واریز نماید) داري کل خزانه

 93 ماده  

ریزي کشور مکلف است در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده  سازمان مدیریت و برنامه

گاز، مخابرات و بدهی به صندوقهاي بازنشستگی و بیمه خدمات   فاضالب، برق، آهن و بهاي سوخت، آب، راه

ربط،  صورت عدم پرداخت توسط دستگاههاي ذي  درمانی نیروهاي نظامی و انتظامی جمهوري اسالمی ایران را در

پشتیبانی   و وزارت دفاع و ربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار هاي دستگاههاي ذي از اعتبارات ردیف

هاي  هاي سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزئی خانه همچنین هزینه. نیروهاي مسلح پرداخت نماید
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هزینه واحدهائی از نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران که به کارهاي انتفاعی  بردار و سازمانی توسط بهره

هاي سازمانی به استثناي  آب و برق خانه  در مورد. خواهد شدپردازند، از محل درآمدهاي مزبور پرداخت  می

کشور  هاي هاي سازمانی پاسگاههاي مرزي، نیروهاي مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه خانه

بردار به شرکتهاي خدمات  و دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیماً توسط بهره

  .نده پرداخت نمایندده

 94 ماده  

 29/8/1369کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی موظفند براساس ضوابط مندرج در قانون کار مصوب 

نامه پیشنهادي  هاي بهداشتی در محیط کار مطابق آیین نظام نسبت به ایجاد مراکز مراقبت  مجمع تشخیص مصلحت

اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد  و کار و امورهاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  وزارتخانه

رسید
1

آموزش  از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت، درمان و%) 0.5(درصد  ، حداقل نیم

موجب  هائی که به کل هزینه. پزشکی براي آموزش و اجراي گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند

هاي قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی و از درآمد مشمول مالیات  هزینه گیرد جزء یاین ماده صورت م

  .آنها کسر خواهد شد

 95 ماده  

در ازاي صدور پروانه گذر مرزي براي مسافران مرزي کشور که براساس پروتکلهاي منعقده بین جمهوري 

نمایند حداقل بیست و هفت هزار و  د دولت تردد میهمسایه در محدوده مجاز مورد تأیی اسالمی ایران و کشورهاي

ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور   )110 000(ریال و حداکثر یکصد و ده هزار ) 27 500(پانصد 

  .واریز نماید) داري کل نزد خزانه (

                                                                                                                                      
  هیئت وزیران 8/4/1381 مورخ ¨ه26589 ت14674  شماره مصوبهنون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قا) 94(نامه اجرایی ماده  آیین )1



  ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران  برنامه پنج مجموعه                                                                 292

  

 96 ماده  

سائی صدور دفترچه اقامت صدور کارت شنا (در قبال ارائه خدمات ویژه : شود به وزارت کشور اجازه داده می

صدور المثنی براي این موارد، صدور پروانه اقامت، تمدید تابعیت، بقاء بر تابعیت پدر   موقت، صدور برگ تردد،

تصویب هیئت وزیران دریافت و به حساب درآمد   به پناهندگان و اتباع خارج مبالغی با) و رجوع به تابعیت اولیه

  .عمومی کشور واریز نماید

 97 ماده  

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ) 26(ماده ) ب(بند 

  :شود می  به شرح زیر اصالح 28/12/1373

از حقوق و مزایاي کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاري %) 30(درصد   معادل سی 

داري  نزد خزانه (رفرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی کا شود از که براي کارگران ایرانی اخذ می

  .واریز نماید) کل

 98 ماده  

اعم از اجراییه اسناد  (االجراء شدن  چنانچه زوجه پس از صدور اجراییه در خصوص وصول مهریه و الزم

از پرداخت نیم عشر به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود ) قضائی  رسمی و آراء محاکم و مراجع

  .دولتی معاف خواهند بود

عشر دولتی آنها وصول نشده نیز تسري  اند و نیم هاي اجرایی سابق که مختومه شده حکم این ماده به پرونده 

  .یابد می

 99 ماده  

هاي  شود با رعایت احکام قوانین برنامه به وزارت جهاد کشاورزي و سازمان انرژي اتمی ایران اجازه داده می

و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران درآمد حاصل از فروش نیروگاههاي آبی، بادي و   توسعه اقتصادي، اجتماعی

  .واریز نمایند) داري کل خزانه  نزد (خورشیدي و فروش انرژي برق خود را به درآمد عمومی 
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 100 ماده  

نسبت به واگذاري اراضی شود  اجازه داده می) سازمان ملی زمین و مسکن (به وزارت مسکن و شهرسازي 

ربط به قیمت تمام شده و  به سازمان دولتی ذي) آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی ( دولتی با کاربري عمومی

  .اقدام نماید) ساله حداکثر بیست (شرط تملیک  به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به 

 101 ماده  

ود شرایط حمل و نقل شهري و کاستن از آلودگی هواي شهرها با مشارکت شود براي بهب اجازه داده می

اتوبوسرانی شهري به صورت شرکتهاي تعاونی و خصوصی تأسیس شود و از نظر رفت و   شهرداریها، مؤسسات

  .سازمانهاي اتوبوسرانی موجود استفاده کنند آمد و سایر مقررات از تسهیالت و امتیازات شرکتها و

اي که از طریق وزارت کشور و  نامه اساس موافقت وري بیشتر حمل و نقل شهري، بر و بهرهبراي توسعه  

بینی شده در قوانین بودجه  شود از محل اعتبار پیش کشور مبادله می ریزي وزارت تعاون با سازمان مدیریت و برنامه

رت کمک، وام و یارانه سود صو هاي مزبور براي خرید خودروي جمعی به گذاري سنواتی بخشی از هزینه سرمایه

  .گردد تسهیالت به عنوان وجوه اداره شده پرداخت می

شرکتها و سازمانهاي بخش خصوصی و تعاونی مکلفند خدمات الزم را در مقابل تسهیالت و کمکهاي  

شرکتها و سازمانهاي بخش خصوصی و تعاونی در مقابل تسهیالت و  دولت مکلف است از. دریافتی ارائه نمایند

در محورهاي تعیین شده را اخذ  مکهاي اعطائی تعهد و تضمین الزم براي خرید خودروي جمعی و ارائه خدماتک

ریزي کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد  نامه اجرایی این ماده باپیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه آیین. نماید

.بود
1

  

 102 ماده  

هاي بهداشت و مراکز بهداشتی  رسانی به خانه به برق وزارت نیرو مکلف است از محل منابع داخلی نسبت

هاي  رسانی به خانواده دفاتر پستی مخابراتی روستائی تا دویست متري شبکه و برق درمانی روستائی و مراکز و

                                                                                                                                      
  هیئت وزیران 7/3/1382 مورخهـ 27390 ت11496 مصوبهقانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  101نامه اجرایی ماده  آیین )1
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خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و  روستایی تا فاصله دویست متر از شبکه فشار ضعیف به ازاء هر

  .فاز اقدام نماید نتور بیست و پنج آمپر تکنصب ک

 103 ماده  

هاي  اي و اختصاصی دانشگاهها و مؤسسه هاي سرمایه اي، تملک دارایی شود کل اعتبارات هزینه اجازه داده می

هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  وابسته به وزارتخانه  آموزش عالی و پژوهشی

دستگاهها که داراي مجوز از سوي شوراي گسترش  انها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به سایرو فرهنگست

پژوهشی مصوب   باشد، بر اساس قانون تشکیل هیئت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی آموزش عالی می

هاي آموزش  هها و مؤسسهشوراي عالی انقالب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معامالتی دانشگا 1367

هاي مربوط در قالب برنامه و طرح به  نامه مجلس شوراي اسالمی و آیین 18/10/1369مصوب   عالی و تحقیقاتی

قانون محاسبات ) 31(مقررات عمومی کشور به استثناي ماده  صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و

اي مراکز  سرمایه  هاي هاي طرحهاي تملک دارایی نامه قتمواف. هزینه شود1/6/1366عمومی کشور مصوب 

ریزي  هاي متبوع با سازمان مدیریت و برنامه با هماهنگی وزارتخانه) به استثناء طرحهاي تجهیزاتی (الذکر  فوق

انجام امور مالی و معامالتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز سایر  . گردد کشور مبادله می

باشند صرفاً مشمول مقررات این  اسالمی می  الذکر و یا مجلس شوراي که داراي مجوز از شوراي فوق دستگاههائی

  .باشد ماده می

قانون   )71(ماده ) ح(و بند  1380مقررات مالی دولت مصوب   قانون تنظیم بخشی از) 103(قانون استفساریه ماده 

  مجلس شوراي اسالمی 2/5/1381اسالمی ایران مصوب  جمهوري  برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی

  :موضوع استفسار 

  -ماده واحده 

توسط دستگاههاي  1380.11.27مصوب   قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) 103(آیا اختیارات موضوع ماده  -1

  است یا خیر؟کل کشور به قوت خود باقی  1381بودجه سال   مورد اجراي ربط و هیئت امناي آنها در ذي

 اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،) 71(ماده ) ح(آیا اختیار موضوع بند  -2

کشور در مورد توزیع اعتبارات هزینه دستگاههاي اجرائی استانی به تفکیک برنامه و   کل 1381خصوص اجراي بودجه سال 

  است یا خیر؟ هزینه به قوت خود باقی  فصول
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  :نظر مجلس 

  .آري به قوت خود باقی است 

 104 ماده  

اي و اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش  هاي سرمایه اي و تملک دارایی نحوه تخصیص اعتبارات هزینه

هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس  به وزارتخانه  عالی و تحقیقاتی وابسته

هاي آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب  دانشگاهها و مؤسسه قانون نحوه انجام امور مالی و معامالتی) 4(و ) 3(د موا

  .هاي مربوطه خواهد بود نامه و آیین 18/10/1369

 105 ماده  

شود هزینه  هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوري اجازه داده می به وزارتخانه

التحصیالن و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد  فارغ مدارك تحصیلی ارزشیابی

  .واریز نمایند) داري کل نزد خزانه (عمومی کشور 

 106 ماده  

اساس سیاستهاي کلی دولت نسبت به انجام  شود که بر به دانشگاهها و مراکز پژوهشی اجازه داده می

  .همکاري علمی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند و توسعهقراردادهاي پژوهشی 

نزد  (درآمدهاي ناشی از فروش دانش فنی و اجراي امور پژوهشی پس از واریز به حساب درآمد عمومی  

واهد شد جهت ردیف خاصی که در قوانین بودجه ساالنه منظور خ  معادل وجوه واریزي از محل) داري کل خزانه

  .قرار خواهد گرفت ربط  توسعه کیفی امر آموزش و تحقیقات در اختیار دانشگاهها و مراکز پژوهشی ذي

 107 ماده  

این قانون جهت اجراي طرحها و ) 33(خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههاي موضوع ماده 

ودجه ساالنه به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص اي مذکور در قوانین ب سرمایه  هاي هاي تملک دارایی پروژه

وزارتخانه مذکور . کشور وجود نداشته باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوري دانش فنی مورد نیاز آن در داخل
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دستگاه  ربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به  موظف است با کسب اطالع از کلیه مراکز ذي

  .کننده اعالم نماید اجرایی درخواست

 108 ماده  

کلیه دستگاههاي اجرایی اعم از مؤسسات دولتی، شرکتهاي دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیر 

انجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاههائی که به نحوي با پرتوهاي  دولتی موظفند قبل از

ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی   رند از سازمان انرژي اتمیساز سر و کار دا ساز و غیریون یون

تقاضا نسبت  سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت . داخلی را دریافت نمایند

قد قرارداد در صورت توان داخلی طبق استانداردهاي الزم موظفند از طریق ع  .به صدور گواهی مزبور اقدام نماید

  .مربوط را هزینه نمایند  با مراکز تحقیقاتی، سازنده و تولیدي سازمان انرژي اتمی ایران اعتبارات

 109 ماده  

ها و  ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، مؤسسه آموزشی با مقطع تحصیلی باالتر از کاردانی توسط وزارتخانه

هاي علوم، تحقیقات و  ا مستلزم ذکر نام است بجز وزارتخانهمؤسساتی که شمول قانون بر آنه  سازمانهاي دولتی و

دانشگاههاي نیروهاي مسلح بدون مجوز شوراي گسترش   فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین

  .آموزش عالی ممنوع است

 110 ماده  

ون استثناء و وزارت جهاد کشاورزي موظف است اراضی واگذار شده توسط هیئتهاي واگذاري زمین را بد

اي زمان  کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربري کشاورزي حداکثر قیمت منطقه بدون هیچ پیش شرطی به

واریز ) داري کل نزد خزانه (درآمد عمومی  واگذاري به صورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب

  .نماید
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 تبصره  

شرکتهاي صنعتی  (هاي دامپروري  نیاز براي ایجاد مجتمعوزارت جهاد کشاورزي مکلف است اراضی مورد 

  .برداران قرار دهد گذاران و بهره با اقساط پنج ساله در اختیار سرمایه  اي را با قیمت منطقه) دامداري

 111 ماده  

شهرکهاي صنعتی غیر دولتی از امتیازات مقرر در قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهاي صنعتی ایران 

.گردند هاي بعدي آن برخوردار می اصالحیه و  7/12/1362مصوب 
1
   

 112 ماده  

هایی که به پیشنهاد مشترك وزارت جهاد کشاورزي و سازمان محیط  شود براساس تعرفه اجازه داده می

برداري و استحصال آرتمیا در پارك  رسد، درآمد حاصل از صدور مجوز بهره می  زیست به تصویب هیئت وزیران

.گردد واریز) داري کل نزد خزانه (ارومیه به حساب درآمد عمومی ملی دریاچه 
2

  

 113 ماده  

هاي توسعه اقتصادي،  هاي صنایع و معادن و جهاد کشاورزي موظفند با رعایت قوانین برنامه وزارتخانه

هاي  هاي تخصصی فلزات و بورس اسالمی ایران حسب مورد نسبت به ایجاد بورس  اجتماعی و فرهنگی جمهوري

  .تخصصی کاالهاي عمده بخش کشاورزي اقدام نمایند

 114 ماده  

  .گردد باشد و قوانین مغایر با آن لغو می االجراء می الزم 1/1/1381این قانون از تاریخ 

قانون ) 85(قانون فوق مشتمل بر یکصد و چهارده ماده و بیست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم  

شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد  جلسه روز اساسی جمهوري اسالمی ایران در

                                                                                                                                      
  هیئت وزیران 7/2/1388مورخ ك40583ت/24110مصوبه  رات مالی دولتقانون تنظیم بخشی از مقر) 111(نامه اجرایی ماده  آیین) 1

هیئت وزیران 12/11/1381 مورخ ـ ه 27964ت57198مصوبه  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) 112(نامه اجرایی ماده  آیین  )2
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روز چهارشنبه مورخ بیست  کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی تصویب و در جلسه علنی

و ششم دي ماه یکهزار و سیصد و هشتاد با چهار سال مدت اجراي آزمایشی آن موافقت شده بود، در تاریخ 

  .تأیید شوراي نگهبان رسیده است به 8/12/1380

 15/8/1384قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

ساله پنجم توسعه با اعمال  قانون برنامه پنج 224مجلس شوراي اسالمی موضوع ماده 

  اصالحات

1 ماده  

هاي سنواتی  ت ارزي را در قالب بودجهبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است بازپرداخت تعهدا

  .بدهی دولت جمهوري اسالمی ایران متناسبا کسر نماید  از مانده

15/10/1389اصالحی ( 2 ماده(  

اجازه و شرکتهاي آب و فاضالب و توزیع برق استانی ها، مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی  به وزارتخانه

اي ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه  هاي سرمایه لک داراییهاي طرحهاي تم شود براي اجراي پروژه داده می

گذاري از محل منابع داخلی شرکتهاي دولتی به نفع پیمانکاران داخلی طرف قرارداد نزد شبکه  سنواتی و سرمایه

  .بانکی دولتی و غیر دولتی کشور اعتبار اسنادي ریالی افتتاح نمایند

هاي  اسنادي ریالی یاد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارایی هاي مربوط به اعتبار مبالغ و هزینه

و ) 1(مفاد بندهاي . ربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود اي مربوط یا منابع داخلی شرکتهاي دولتی ذي سرمایه

ن بند در مورد اعتبارات اسنادي ریالی موضوع ای 1/6/1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ) 62(ماده ) 2(

اجرایی این ماده با پیشنهاد نامه  آئین. االجراء است براي گشایش اعتبار اسنادي ریالی در کلیه بانکهاي دولتی الزم

.وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
1

  

                                                                                                                                      
  هیئت وزیران 19/7/1385مصوب  مالیقانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات ) 2(نامه اجرایی ماده  آیین )1
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3 ماده  

هاي انجام داوري توسط  ریزي کشور اجازه داده میشود به منظور تأمین هزینه به سازمان مدیریت و برنامه

اي که به  هاي مربوط را بر اساس تعرفه شوراي عالی فنی از متقاضیان داوري در مورد طرحهاي عمرانی، هزینه

  .رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید تصویب هیئت وزیران می

4 ماده  

المللی که در آنها عضویت  ات بینشود از کمکهاي بالعوض سازمانها و مؤسس به هیئت وزیران اجازه داده می

  .شود استفاده نماید دارد و در قوانین بودجه سنواتی معین می

5 ماده  

بندي بازپرداخت کلیه قراردادهاي  عملیات تأمین منابع ارزي و متن و شرایط قراردادهاي مالی از جمله زمان

  .صورت گیرد دستگاههاي اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

6 ماده  

گذاري  به منظور جلب سرمایه 19/12/1380در اجراي قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجی مصوب 

خارجی، در اجراي طرحهاي زیربنایی و تولیدي از قبیل طرحهاي نیروگاهی، انتقال نیرو، پاالیشگاه تأمین و انتقال 

گذار  ، بنادر، ناوگان ریلی و طرحهاي مخابراتی با اولویت سرمایهآهن، راه و آزادراه، فرودگاه آب، فاضالب، راه

شود عالوه بر تضمینهاي قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت  ایرانی به دولت اجازه داده می

  19/2/1380گذاري خارجی مصوب  سرمایه

که نهایتا کاال و (داد نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادي شرکتهاي دولتی ایرانی طرف قرار -1

  .اقدام نماید) بایست توسط دولت خریداري شود خدمات آنها الزاما می

تولیدي این ) کاال یا خدمات(در صورتی که بنا بر تصمیم دولت یا قوانین رایج، بهاي فروش محصول  -2

ذار باشد، گ طرحها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایه
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بینی و پرداخت آن توسط  ریزي کشور در بودجه سنواتی پیش التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامه مابه

  .تضمین شود) وزارت امور اقتصادي و دارایی(دولت 

بینی  در صورت اتخاذ تصمیم دولت به فروش شرکتهاي دولتی عامل، شرایط فروش باید به نحوي پیش -3

رکت به سهامداران جدید منتقل و تضمینهاي دولت تا آخرین مراحل اجراي قرارداد معتبر و شود که تعهدات ش

  .نافذ بماند

وزارت امور اقتصادي و دارایی با تصویب دولت، تعهدات مذکور را از محل وجوه و منابع متعلق به این  -4

به آنها به نحوي که تعهدات آن از  شرکتها و با حق برداشت وجه از کلیه حسابهاي بانکی و وجوه و منابع متعلق

  .نماید محل وجوه و منابع عمومی دولت نباشد تضمین می

اجرایی این ماده شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادي و انتخاب طرحها با پیشنهاد وزارت امور نامه  آئین

.واهد رسیدریزي کشور به تصویب هیئت وزیران خ اقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه
1

  

7 ماده  

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است پس از تصویب شوراي پول و اعتبار کل اعتبارات و 

تسهیالت ریالی سیستم بانکی و صندوقهاي حمایت از توسعه سرمایه گذاري در بخش کشاورزي و صنعت در هر 

هاي اعتباري و تسهیالت نظام بانکی کشور و  هسال و نسبت اعتبارات و تسهیالت بلند مدت به کوتاه مدت و برنام

هاي  هاي صنایع و جهاد کشاورزي که به موجب قانون تأسیس وزارتخانه مؤسسات اعتباري وابسته به وزارتخانه

هاي جاري و  مذکور ایجاد و به تأیید بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران رسیده باشد را بر اساس میزان سپرده

هاي قانونی به نحوي تنظیم و اجراء نماید که اهداف رشد اقتصادي و  ز کسر تعهدات و سپردهگذاري، پس ا سرمایه

  .مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، تحقق یابد

خرید مسکن و کاالهاي با نحوه توزیع اعتبارات و تسهیالت بین بخشهاي مختلف با تأمین مجوز الزم براي 

دوام ساخت داخل، بر اساس پیشنهاد شوراي پول و اعتبار، تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب هیئت وزیران 

بانکها موظفند سهم اعالم شده از طرف دولت را در چارچوب سهم تسهیالت تکلیفی موضوع ماده . خواهد رسید

                                                                                                                                      
  هیئت وزیران 16/1/1385مصوب “قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) 6(آیین نامه اجرایی ماده  )1
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، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران حداکثر تا دي ماه هر سال قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي) 10(

  .به طور کامل به طرحهاي مصوب اختصاص دهند

8 ماده  

کردن موتور پمپ  سازي مصرف انرژي، به کشاورزانی که براي برقی دولت مکلف است در خصوص بهینه

یالت الزم را بدون مطالبه آورده شخصی و نمایند، از طریق بانک کشاورزي تسه چاههاي کشاورزي خود اقدام می

پرداخت این تسهیالت منوط به بازپرداخت . بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد

  .باشد هاي قبلی کشاورزان به بانکها و سایر سازمانهاي دولتی نمی بدهی

  تبصره

آورده اشخاص %) 10(نقاط توسعه نیافته با ده درصد  بانکها موظفند براي طرحهاي تولیدي و کشاورزي در

  .تسهیالت ارزي و ریالی پرداخت نمایند

9 ماده  

هایی که آب آنها به  دولت مکلف است با رعایت قراردادهاي دو جانبه معاهدات بین المللی روي رودخانه

ها طرحی ندارد، به  دخانهریزد و تا ده سال آینده براي استفاده از سهمیه آب از آن رو خارج از کشور می

کشاورزان منطقه براي افزایش اراضی آبی و جلوگیري از هدر رفتن سرمایه ملی، اجازه بهره برداري از سهمیه 

  .آب مزبور را صادر کند و حق انشعاب دریافت ننماید

10 ماده  

  :شود اصالحی قانون ثبت به شرح زیر اصالح می) 124(و ) 123(مواد 

بت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد تعرفه ث -123ماده 

الثبت از منافع ده ساله  اسنادي که موضوع آنها انتقال منافع میباشد هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود حق

  .اخذ خواهد شد
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قانون نحوه وصول ) 1(ماده ) ع(رح بند الثبت اسناد و در مورد امالك به ش مبناي وصول حق - 1تبصره 

و در مورد انواع خودروهاي سبک و  1373برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

سنگین اعم از سواري و غیر سواري و ماشین آالت راهسازي و کشاورزي و موتور سیکلت اعم از تولید داخل یا 

نقل و انتقال و یا ارزش اعالم شده توسط وزارت امور اقتصادي و  وارداتی حسب مورد، مأخذ محاسبه مالیات

  .باشد دارایی می

الثبت اسناد وکالت براي فروش وسایط نقلیه موتوري و ماشین آالت راهسازي و مصرفی و  حق -2تبصره 

  .باشد الثبت سند قطعی آنها می و نظایر آنها مطابق حق  کشاورزي و موتور سیکلت

بت اسنادي که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء و صدور الث حق -124ماده 

شود به پنج هزار  رونوشت براي هر برگ و فسخ و اقاله معامالت و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می

دفترچه دویست و پنجاه  ریال بهاي) 15000(ریال افزایش یافته و براي المثنی سند، عالوه بر پانزده هزار ) 5000(

  .الثبت دریافت خواهد شد ریال نیز حق) 250000(هزار 

الثبت به استثناء قانون  کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هر گونه معافیت از حق

اي مطالعاتی معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضاي هیئت علمی که جهت تحصیالت عالی یا استفاده از فرصته

به موجب  2/12/1371الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب  گردند از حق به خارج از کشور اعزام می

  .گردد این قانون لغو می

  ):10(بندهاي الحاقی به ماده 

1-  

 به منظور ساماندهی و رفع مشکالت مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانکهاي عامل جهت اخذ تسهیالت

بانکی، دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوري کشاورزي از قبیل کمباین، 

  .را شماره گذاري و براي آنها سند مالکیت صادر نماید …تراکتور و

2-  
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اسناد مالکیت وسایط نقلیه موتوري مذکور و همچنین اسناد ماشین آالت و ادوات سنگین کشاورزي از قبیل 

تراش و انواع دستگاههاي کاشت، داشت و برداشت به عنوان وثیقه براي تضمین تسهیالت اعطایی به دستگاههاي 

  .باشد کشاورزان نزد بانکهاي عامل مورد قبول می

11 ماده  

شود به تشخیص هیئت مدیره سازمان،  به سازمان مجري ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می

طرحهاي ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههاي بهره بردار را پس از کسر  مصالح و تجهیزات مازاد

باشد،  استهالك و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته، به سایر طرحها یا پروژه هایی که مورد نیاز و مصرف می

تهیه این اقالم در  منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه، منظور نماید و در مواردي که

باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را بر اساس قیمت روز به طرف  تعهد پیمانکار طرف قرارداد می

  .حساب سازمان به حساب بدهکاري پیمانکاران منظور کرده و اعمال حساب نماید قرارداد واگذار نموده و ذي

12 ماده  

بادي مجازي که گمرك ایران جهت اجراي مقررات مربوط ورود و خروج هرگونه کاال جز از طریق م -1

اقدام به ورود یا خروج کاال بر خالف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با . در آنها حضور دارد، ممنوع است

ها و تشریفات  فهرست مبادي مجاز گمرکی با ذکر نوع رویه. متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد

گردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با  د عمل در هر یک از آنها توسط گمرك ایران اعالم میقانونی مور

طرح ساماندهی مبادي رسمی با هدف کنترل مؤثر این مبادي و ایجاد و تجهیز . اعالم گمرك ایران خواهد بود

  .واهد رسیدگمرکات تخصصی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیئت وزیران خ

شود، ممنوع و  نگهداري کاالهاي خارجی که جنبه تجاري داشته و از طریق غیر مجاز وارد کشور می -2

اجرایی این جزء با پیشنهاد نامه  آئین. گردد قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهاي قوانین قاچاق کاال می

  .رسد وزارت بازرگانی به تصویب هیئت وزیران می

ان اجازه داده میشود کاالهاي وارداتی مجاز را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ به گمرك ایر -3

وثایق معتبر از قبیل ضمانتنامه بانکی، بیمه نامه و یا سایر وثایق و یا نگهداري بخشی از کاال معادل حقوق ورودي 
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ریزي  سازمان مدیریت و برنامهاجرایی این جزء بنا به پیشنهاد مشترك نامه  آئین. به طور قطعی ترخیص نماید

.کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
1

  

واردات کاال به صورت تجاري از طریق تسهیالت در نظر گرفته شده در مقررات براي کاالهاي مورد  -4

ممنوع ) ي ته لنجی غیر تجاريبه استثنا(مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزي، ملوانی و ته لنجی 

  .باشد می

دولت مکلف است با حذف تخفیفها و معافیتها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ایجاد امتیاز براي افراد  -5

التفاوت را  توانند به طور موردي سود بازرگانی یا مابه شوراي اقتصاد و سایر مراجع نمی. خاص جلوگیري نماید

اعم از دولتی و غیر دولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع براي اشخاص حقیقی و حقوقی 

  .الذکر ایجاد امتیاز نمایند هاي براي اشخاص فوق تعرفه

  .تخفیفهاي متقابل منظور شده در روابط تجاري با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند

ز کشور به سازمان هالل احمر جمهوري اسالمی کمکها و هدایاي اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج ا -6

  .باشد از پرداخت هرگونه عوارض، مالیات و حقوق ورودي معاف می) ره(ایران و کمیته امداد امام خمینی 

13 ماده  

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ) 33(ماده ) ح(در اجراي بند 

ثر و به موقع از محصوالت داخلی که در معرض لطمه ناشی از کاهش قیمت غیر متعارف و براي حفاظت مؤ

شود و به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب  محصوالت مشابه خارجی قرار میگیرند، به دولت اجازه داده می

  :ده روز به شرح زیر اقدام نماید شوراي اقتصاد ظرف

 شوند می وارد کشور به عادي غیر تسهیالت یا و ارفمتع غیر قیمت با که خارجی محصوالت از -1

  .نماید اخذ التفاوت مابه

  .نماید اجراء و اتخاذ را الزم شکنی بازار ضد و جبرانی سیاستهاي -2

                                                                                                                                      
 ك37914ت/718 شمارهمصوبه قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 12(ماده ) 3(نامه اجرایی جزء  آیین )1

  10/1/1387 مورخ
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 1تبصره  

کلیه دستگاههاي اجرایی و همچنین اتاقهاي بازرگانی سراسر کشور موظفند در شناسایی موارد موضوع بند 

  .سال اطالعات الزم براي اجراي این ماده با وزارت بازرگانی همکاري نمایندفوق و تنظیم و ار) 1(

 2تبصره  

کنندگان در مواردي که در معرض  دولت موظف است براي حفاظت مؤثر و به موقع از حقوق مصرف

د گیرند به ترتیب مقرر در صدر این ماده نسبت به کاهش سو افزایش قیمت غیر متعارف کاالهاي داخلی قرار می

  .بازرگانی کاالهاي مشابه خارجی اقدام نماید

14 ماده  

اعم از حقیقی و (هاي آرد کشور و اشتغال بیشتر، به اشخاص  به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه

شود پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزي نسبت به خرید گندم با قیمت آزاد یا واردات  اجازه داده می) حقوقی

هاي یاد شده آرد حاصل را در داخل توزیع و یا صادر  قدام و پس از آرد کردن در کارخانهگندم از خارج ا

  .نمایند

هاي بازرگانی و جهاد کشاروزي به تصویب هیئت وزیران  اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانهنامه  آئین

  .خواهد رسید

15 ماده  

مذکور در قوانین بودجه سنواتی که بر اساس بودجه مصوب شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، 

ربط ، ادغام  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و مصوبات مراجع ذي

یا تجزیه شده و یا در قالب شرکتهاي مادر تخصصی طبقه بندي میشوند، متناسب با تغییرات سازمانی با هماهنگی 

ریزي کشور اصالح و ابالغ  ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه تصویب مجمع عمومی ذيدستگاه مربوط و 

  .شود می
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16 ماده  

به » درآمد عمومی«عبارت  27/11/1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ) 92(در ماده 

  .گردد اصالح می» درآمد اختصاصی«عبارت 

17 ماده  

رگانی، نفت، نیرو، مسکن و شهرسازي، تعاون، راه و ترابري، ارتباطات و هاي کشور، صنایع، باز وزارتخانه

فناوري اطالعات و سازمان میراث فرهنگی و گردشگري مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور 

ارائه آموزش به شاغلین و گردشگري مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود به منظور ارائه آموزش به 

ین بخشهاي تعاونی و خصوصی مرتبط با حرف و مشاغل تحت پوشش خود از طریق عقد قرارداد با سازمان شاغل

اي کشور و جهاد دانشگاهی و سایر مؤسسات آموزشی غیر دولتی مجاز با هماهنگی سازمان  آموزش فنی و حرفه

  .ها اقدام نمایند اي کشور و پرداخت هزینه آموزش فنی و حرفه

18 ماده  

ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجاز نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشگاه

هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و  دانشجویان ایرانی دانشگاههاي خارجی مورد تأیید وزارتخانه

هاي علوم،  ید وزارتخانهآموزش پزشکی اقدام کنند و شهریه ارزي و یا ریالی آنها را با تصویب هیئت امناء و تأی

صاصی دانشگاهها و تتحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد اخ

شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیئت امناء و حسب  .مؤسسات آموزش عالی واریز نمایند

ا و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از دانشگاهه .الذکر خواهد بود هاي فوق مورد با تأیید وزارتخانه

متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی براي رفع نیازهاي آموزشی و پژوهشی دعوت به عمل 

آورند و پرداختهاي ارزي و ریالی مرتبط را با تصویب هیئت امناء از محل اعتبارات دانشگاه و یا مؤسسه آموزش 

  .م دهندربط انجا عالی و پژوهشی ذي
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19 ماده  

به منظور حمایت از طرحهاي مشترك توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات توسط شرکتهاي ایرانی با شرکاي 

شود از محل منابع داخلی خود براي پرداخت  خارجی و یا شرکتهاي ایرانی، به شرکتهاي دولتی اجازه داده می

اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترك وزارت نامه  آئین. دتسهیالت و تضمین قراردادهاي مربوط به خود اقدام نماین

ریزي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به  ارتباطات و فناوري اطالعات و سازمان مدیریت و برنامه

.تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
1

  

20 ماده  

تهاي سهامی مخابرات شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران و شرک(وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 

  :صوبات شوراي عالی انقالب فرهنگیموظف است با رعایت م) استانها

امکان ) از جمله وزارت راه و ترابري و غیره( با ایجاد زیرساختهاي الزم با همکاري دستگاههاي اجرایی  -1

و راهنمایی و اي، مدارس دوره آموزش ابتدایی  اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز فنی و حرفه

می را به وهاي عم متوسطه، مراکز علمی، آموزش و پژوهشی، ورزشی، مجتمعهاي فرهنگی و هنري و کتابخانه

رسانی و شبکه جهانی اینترنت با پهناي باند مناسب براي کاربردهاي علمی و آموزشی بدون پرداخت  شبکه اطالع

گذاران و بهره برداران متعهد به رعایت کلیه ضوابط  ایهسرم. فراهم آورد) شامل ودیعه و هزینه نصب(وجوه اولیه 

  .باشند و الزامات قانونی مربوط می

با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژي و فناوري روز، نسبت به ایجاد امکانات الزم  -2

از طریق خود یا بخش اي  هاي گلخانه اینترنتی براي شرکتهاي صنعتی، نواحی صنعتی و نیز شهرکها و مجتمع

اي اقدام نماید که در پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري  گونه خصوصی به

  .اسالمی ایران امکان اتصال این نواحی و شهرکها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد

                                                                                                                                      
  هیئت وزیران 19/7/1385مصوب  قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) 19(نامه اجرایی ماده  آیین )1
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21 ماده  

ماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، دولت به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجت

مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که امکان استفاده از کمکهاي مالی سازمانهاي فرهنگی 

  .المللی و خارجی وجود دارد شرایط الزم را براي حضور و همکاري آنها فراهم نماید بین

22 ماده  

سازمان میراث  متگاهها و سایر تأسیسات گردشگري، با تقاضايبه منظور تسریع در امر توسعه هتلها و اقا

  :فرهنگی و گردشگري

سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط  -1

  .گذاران قرار دهد ساله در اختیار سرمایه تملیک پنج

 اراضی امور سازمان و استانها طبیعی منابع کل ادارات و کشور داري آبخیز و مراتع و جنگلها سازمان -2

  .دهند قرار گذاران سرمایه اختیار در اي منطقه قیمت به را نیاز مورد اراضی مکلفند کشاورزي جهاد وزارت

 کمیسیون در گردشگري و فرهنگی میراث سازمان پیشنهاد با هتلها استقرار براي اراضی کاربري تغییر -3

 و بررسی مورد العاده فوق طور به ایران معماري و شهرسازي عالی شوراي تأسیس قانون عموضو) 5( ماده

  .گرفت خواهد قرار اقدام

 توسط برداري بهره شروع از ساله ده تا پنج اقساط به تراکم فروش و کاربري تغییر از ناشی عوارض -4

  .شد خواهد پرداخت مربوط شهرداري به گذاران سرمایه

23 ماده  

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ) 114(ماده ) ب(اي بند در اجر

هاي  شود براي تشکیل موزه قانون برنامه مزبور اجازه داده می) 160(ایران به کلیه دستگاههاي موضوع ماده 

  .پژوهشی و تخصصی با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و گردشگري اقدام نمایند
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24 دهما  

هاي   شدن زمینه به منظور تحقق اهداف بخش گردشگري و میراث فرهنگی، افزایش اشتغال، فراهم

یافته و نیز احیاي بافتهاي قدیمی شهرها و  گذاري در تأسیسات گردشگري با تأکید بر مناطق کمتر توسعه سرمایه

س قراردادهاي منعقد شده با روستاهاي تاریخی فرهنگی کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگري بر اسا

گذاران بخش غیر دولتی پرداخت  بانکها و مؤسسات اعتباري دولتی و غیر دولتی، تسهیالت الزم را به سرمایه

نرخ سود تسهیالت اعطاي توسط بانکها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی، نرخهاي مورد عمل بانک خواهد  .نماید

  .بود

25 ماده  

شاغلین، بازنشستگان، موظفین (اخلی و حمایت از سفرهاي کارکنان دولت به منظور توسعه گردشگري د

قانون برنامه چهارم توسعه ) 160(رجه یک خانواده آنان به کلیه دستگاههاي مشمول ماده و اعضاي د) …و

شود در صورت مشارکت بخش گردشگري  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران اجازه داده می

%) 25(، بیست و پنج درصد %)40(نفع هر یک به میزان چهل درصد  و افراد ذي%) 35(سی و پنج درصد  به میزان

هزینه سفرهاي ارزان قیمت کارکنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهی بودجه مصوب خود، 

ریزي کشور و میراث  و برنامهاجرایی این ماده با پیشنهاد مشترك سازمانهاي مدیریت نامه  آئین. پرداخت نمایند

.فرهنگی و گردشگري به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
1

  

را به ) 25(آموزان موضوع ماده  دولت مکلف است تمهیدات الزم در خصوص گردشگري دانشجویان و دانش

  .عمل آورد

26 ماده  

یت شهرهاي بزرگ و را با اولو) CNG(دولت مکلف است جایگاههاي مورد نیاز عرضه گاز طبیعی فشرده 

  .مسیر راههاي اصلی بین شهرهاي مذکور از طریق بخش غیر دولتی احداث نماید

                                                                                                                                      
  هیئت وزیران 24/11/1386مصوب  قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) 25(نامه اجرایی ماده  آیین )1



  ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران  برنامه پنج مجموعه                                                                 310

  

وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهري براي جایگزینی و واگذاري خودروي 

الت با ارائه تسهی) بنزین و گاز طبیعی(سواري براي حمل و نقل عمومی درون شهري به صورت دوسوخته 

ها موظفند با هماهنگی وزارت  وزارت مسکن و شهر سازي و جهاد کشاورزي و شهرداري. مناسب اقدام نماید

نفت در امر تأمین زمین مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز براي احداث جایگاههاي عرضه گاز طبیعی فشرده 

هاي اعالمی دولت نسبت به  مهوزارت صنایع و معادن مکلف است هماهنگ و متناسب با برنا .اقدام نمایند

  .ریزي عرضه خودروهاي دوسوخته اقدام نماید برنامه

اجرایی این ماده شامل تعداد جایگاهها به تفکیک شهرها و تعداد خودروهاي دوسوخته تولید داخل نامه  آئین

فت و مسکن و هاي صنایع و معادن، ن ریزي کشور، وزارتخانه بنا به پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامه

  .شهرسازي و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت دو ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

تبصره  

) CNG(در مناطقی که سرمایه گذار بخش خصوصی تمایل به احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده 

ا آماده شدن شرایط، آن را به نداشته باشد، وزارت نفت موظف است نسبت به احداث جایگاه رأسا اقدام نماید و ب

  .بخش خصوصی واگذار کند

27 ماده  

هاي بخش غیر دولتی در تولید نیروي برق به شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و  به منظور جلب سرمایه

شود براي هر یک از نیروگاههایی که بنا به تشخیص وزیر نیرو  اجازه داده می) توانیر(توزیع نیروي برق ایران 

ت واگذاري به بخش غیر دولتی را داشته باشد، یک شرکت مستقل دولتی تأسیس نموده و حداقل شصت و قابلی

اساسنامه شرکتهاي مذکور بنا به پیشنهاد مشترك . از سهام آن را از طریق بورس واگذار نماید%) 65(پنج درصد 

ریزي کشور به تصویب هیئت وزیران هاي نیرو و امور اقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه  وزارتخانه

  .خواهد رسید
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شرکت توانیر موظف است بالفاصله پس از تأسیس شرکتهاي یاد شده، سهام مذکور را با اعطاي وکالت به 

سازي و از طریق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  سازمان خصوصی

  .نمایدجمهوري اسالمی ایران واگذار 

قانون اساسی جمهوري ) 44(در هر صورت مسئولیت تأمین نیروي برق کشور طبق اصل چهل و چهارم 

اي  باشد و اجراي مفاد این ماده باید به نحوي باشد که به تأمین نیرو لطمه اسالمی ایران بر عهده وزارت نیرو می

  .وارد نکند

28 ماده  

سازي  مهندسی پاالیش، نسبت به اجراي طرحهاي بهینهوزارت نفت مکلف است با رعایت ضوابط اقتصاد 

در پاالیشگاههاي ) به ویژه بنزین(هاي نفتی با ارزش  پاالیشگاهها، کاهش تولید نفت کوره و افزایش فرآورده

کشور مشروط به داشتن توجیه اقتصادي و امکان بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافی همان طرح با تصویب 

ریزي کشور، اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات  نامه با سازمان مدیریت و برنامه مبادله موافقت شوراي اقتصاد و

ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها، انجام داده و گزارش عملکرد سالیانه آن را به کمیسیونهاي 

  .انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی ارسال نماید

29 ماده  

قانون برنامه ) 77(پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده 

قانون برنامه چهارم ) 83(سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران تنفیذ شده در ماده 

اي بر حسب دستگاه، برنامه و  هزینه توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، تخصیص اعتبار

ریزي استان بر حسب  اي توسط سازمان مدیریت و برنامه هاي سرمایه فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک دارایی

  .گردد طرح و پروژه تعیین و ابالغ می
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30 ماده  

ظام بودجه استانی ها و فصول هزینه دستگاههاي اجرایی مشمول ن اي هر یک از برنامه افزایش اعتبارات هزینه

ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن  نامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه منظور در موافقت

به پیشنهاد %) 10(اي هر دستگاه تغییري حاصل نشود، حداکثر به میزان ده درصد  که در جمع اعتبارات هزینه

باشد و دستگاههاي اجرایی موظفند  امه ریزي استان مجاز میدستگاههاي اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برن

  .کسور بازنشستگی سهم دولت را تأمین و پرداخت نمایند%) 100(صد درصد 

31 ماده  

شود، کمک  وجوهی که به استناد مجوزهاي قانونی به عنوان یارانه از سوي دستگاههاي اجرایی پرداخت می

کننده منظور  قطعی دستگاههاي پرداخت  کننده، به حساب هزینه دولت تلقی شده و با اعالم وصول دریافت

  .شود می

عدم . باشد ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور می

  .اجراي این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد

32 ماده  

کنندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی و  سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدمطالبات قطعی شده 

وزارت مذکور مکلف است . التفاوت به وزارت امور اقتصادي و دارایی منتقل میگردد شرکتهاي دولتی بابت مابه

ی کشور مطالبات مذکور را بر اساس مقررات فصل نهم قانون مالیاتهاي مستقیم وصول و به حساب درآمد عموم

  .واریز نماید

33 ماده  

اي وابسته به وزارت کار و امور  روزي سازمان آموزش فنی و حرفه روزي و مراکز شبانه مدارس شبانه

  .باشند اي می اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه



  313 ... ارجاعی قوانین:فصل دوم/در برنامه پنجم توسعه قوانین و مقررات تنفیذي و ارجاعی: بخش سوم

34 ماده  

شوند،  دولتی که از طریق کنکور سراسري پذیرفته می غیر –انتفاعی  کلیه دانشجویان دانشگاههاي غیر

اي نظیر دانشجویان دانشگاههاي  هاي شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی از امکانات یارانه دانشجویان دوره

  .گردند مند می دولتی بهره

35 ماده  

و ) 69(نمایند، مکلفند طبق مفاد مواد  فاده میهاي سنواتی است دستگاههاي که از وجوه یارانه مندرج در بودجه

نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات  1/6/1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ) 70(

کنندگان طبق مقررات قانونی  کنندگان و تولید یارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت از مصرف

واریز گردیده و توسط دستگاههاي مباشر هزینه شود، عدم حسابرسی به موقع توسط  مربوط به حساب مذکور

  .گردد اعتبارات و پرداخت آن نمی%) 100(سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد 

ربط موظفند هر سه ماه یک بار نسبت به ارائه گزارش عملیات تأمین و توزیع کاال و  دستگاههاي اجرایی ذي

تمام دستگاههاي اجرایی که . کنندگان اقدام نمایندکنندگان و تولید ن حمایت از مصرفاي به سازما خدمات یارانه

نمایند مکلفند تا پایان تیرماه سال بعد براي تسویه حساب با  ها استفاده می در هر سال از اعتبارات مصوب یارانه

وه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده کنندگان اقدام و اضافه وج کنندگان و تولید سازمان حمایت از مصرف

ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی دستگاههاي مذکور . واریز نمایند

  .باشد می

36 ماده  

شود از محل اعتبار برنامه توانبخشی به منظور حمایت و نگهداري از  به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می

ضایعات نخاعی تحت نظر خانواده نسبت به برقراري حق پرستاري براي خانواده اینگونه معلولین تا سقف معلولین 

  .هزینه سرانه نگهداري معلولین در مراکز ضایعات نخاعی اقدام الزم به عمل آورد

تأمین  اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و وزارت رفاه ونامه  آئین

  .اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
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37 ماده  

هاي آب، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و پرورشی دولتی، غیر دولتی، تعاونی و  تعرفه

آموزي، دانشگاهها،  ها، مهدکودکها، کودکستانها، مدارس، اردوگاههاي دانش ها، موزه نظیر کتابخانه(خصوصی 

روزي  ها، باشگاههاي ورزشی و مراکز شبانه هاي علمیه، مساجد، حسینیه اي، حوزه وزش فنی و حرفهمراکز آم

  .بر مبناي تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد) نگهداري معلوالن

38 ماده  

وط ربط، اعتبارات مرب شود با هماهنگی دستگاههاي ذي ریزي کشور اجازه داده می به سازمان مدیریت و برنامه

قانون ) 1(ماده ) 3(ها را به واحدهاي استانی و شهرستانی که به استناد بند  به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري ) 154(برنامه سوم توسعه تنفیذي در ماده 

ها منتزع و به واحدهاي استانی و  ادي وزارتخانههاي ست اسالمی ایران با تصویب شوراي عالی اداري از حوزه

  .گردد، کسر و به واحدهاي استانی اضافه نماید شهرستانی منتقل می

39 ماده  

حقوق و مزایاي حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه و مستمري مستخدمان جانباز اعم از لشکري و کشوري 

شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط  شناخته میکه بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی 

  .ربط تعیین و پرداخت خواهد شد دستگاه ذي

نمایند به مستخدمان  دستگاهها مکلفند کلیه مزایاي رفاهی و خدماتی که براي سایر پرسنل خود منظور می

  .الذکر نیز اعطاء نمایند جانباز فوق

40 ماده  

ه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی براي ارائه شود اعتبارات برنام اجازه داده می

اي  نامه تسهیالت رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدي یا صور دیگر بر اساس موافقت

  .ریزي کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود که با سازمان مدیریت و برنامه
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41 ماده  

) 160(ها، مؤسسات دولتی و کلیه دستگاههاي موضوع ماده  بکارگیري افراد بازنشسته در وزارتخانه هر نوع

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و مؤسسات و نهادهاي عمومی 

از انحاء از بودجه کل کشور  غیر دولتی و مؤسسات و شرکتهاي وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوي

ایثارگران تا قبل از سی سال . (باشد نماید، جز با تصویب هیئت وزیران تحت هر عنوان ممنوع می استفاده می

  ).خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند

  .االثر است کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملغی

  25/1/1387مقررات مالی دولت مصوب به قانون تنظیم بخشی از  قانون الحاق موادي) 41( قانون تفسیر ماده

  :موضوع استفساریه

در مورد ایثارگران این است که بدون احتساب امتیازات ایثارگري شاغل با فرض » سال خدمت سی«آیا منظور از -ماده واحده

بخشی از مقررات مالی دولت مصوب قانون الحاق موادي به قانون تنظیم ) 41(سال از شمول حکم ماده خدمت کمتر از سی

  باشند؟ مستثنی می 15/8/1384

  :نظر مجلس

قانون الحاق موادي به قانون ) 41(سال خدمت بدون احتساب امتیازات ایثارگري شاغل، از حکم ماده  ایثارگران قبل از سی«

  ».باشند مستثنی می 15/8/1384تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

42 ماده  

از ردیفهاي استخدامی که %) 20(اي اجرایی مکلفند در هر مرحله از جذب نیرو حداقل بیست درصد دستگاهه

اند، به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و  مجوز آن را دریافت نموده

  .ریزي کشور ارسال نمایند برنامه

الذکر و  در صدور مجوزهاي استخدامی سهمیه فوق سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور مکلف است

  .واجد شرایط معلولین را رعایت نماید%) 3(همچنین سهمیه استخدام سه درصد 
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43 ماده  

گیري و ان دولت که در اجراي طرحهاي آمارشود به آن گروه از کارکن به مرکز آمار ایران اجازه داده می

عالوه بر حقوق و مزایاي ماهانه دریافتی از دستگاه متبوع . نمایند ها با این مرکز همکاري می سرشماري

  .الزحمه خدمات پرداخت نماید حق

اي خواهد بود  نامه الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان بر اساس آئین حداکثر زمان همکاري، میزان حق

ایی به تصویب هیئت وزیران ریزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دار که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه

  .خواهد رسید

44 ماده  

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و ) 160(کلیه دستگاههاي ملی و استانی مذکور در ماده 

فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل از مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و 

اي اداره  هزینه -ده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد ورزشی که براي استفا

اعم از هزینه پرسنلی، اداري، تجهیزاتی، (اي  نمایند به نحوي که براي اداره و نگهداري این مراکز هیچگونه هزینه

  .بر دولت تحمیل نگردد) مواد مصرفی و نظایر آن

نیز براي این امور  1/6/1366رج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب استفاده از اعتبارات خا

  .باشد ممنوع می

45 ماده  

از اعتبارات %) 2(به دستگاههاي اجرایی اجازه داده میشود جهت اصالح ساختار نیروي انسانی، دو درصد 

وانین و مقررات موضوعه بابت اي مصوب و با منابع داخلی خود را براي پرداخت وجوه تشویقی عالوه بر ق هزینه

نیروهاي مازاد بر ) در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت(بازخرید و بازنشستگی 

  .نیاز خود اختصاص دهند
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ریزي کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد  اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهنامه  آئین

.رسید
1

  

تبصره  

حکم این ماده براساس پیشنهاد شوراي اداري و تصویب کمیسیونهاي مشترك برنامه و بودجه و محاسبات و 

  .شود اجتماعی مجلس شوراي اسالمی شامل کارکنان مجلس شوراي اسالمی هم می

46 ماده  

نگی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فره) 160(به دستگاههاي اجرایی مذکور در ماده 

اي، نسبت به  جمهوري اسالمی ایران اجازه داده میشود به منظور ارتقاي کیفیت خدمات و کاهش اعتبارات هزینه

خرید خدمات، براي انجام ماموریتها و وظایف قانونی غیر حاکمیتی خود از بخش غیر دولتی به شرطی که 

  .متضمن اخذ هزینه اضافه از مردم نگردد، اقدام نمایند

اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و وزارت امور اقتصادي و نامه  آئین

  .دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

47 ماده  

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ) 145(ماده ) ب(در اجراي بند 

از %) 3(قانون مذکور موظفند به منظور کاهش حداقل سه درصد ) 160(ماده  ایران دستگاههاي اجرایی موضوع

از اعتبارات %) 5/1(تصدیهاي اجتماعی، فرهنگی، تولیدي، خدماتی و نظایر آنها، حداقل یک و نیم درصد 

 تخصیص یافته خود را براي توسعه فعالیتهاي بخش غیر دولتی و خرید خدمات از اینگونه بخشها اختصاص دهند،

  .به نحوي که امکان تحقق این بند فراهم گردد

                                                                                                                                      
 مورخ ك34764ت/89244 شمارهبخشی از مقررات مالی دولت مصوبه  قانون الحاق موادي به قانون تنظیم) 45(نامه اجرایی ماده  آیین)1

  هیئت وزیران 3/6/1387
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ریزي کشور به تصویب هیئت وزیران  اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهنامه  آئین

  .خواهد رسید

48 ماده  

ها، مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی، سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و کلیه  کلیه وزارتخانه

کنند و نیز کلیه مؤسسات و  مانها و شرکتهایی که به نحوي از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میساز

شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و 

را که واجد شرایط عمومی ) کار افتادهاعم از شاغل، فوت شده و یا از (و به باال و آزاده %) 25(پنج درصد 

  .باشند عالوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند استخدام می

49 ماده  

، یابد میاعتبارات ردیفهاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف که توزیع و به دستگاههاي اجرایی اختصاص 

گردد و مصرف آن طبق  اي اضافه می هاي سرمایه اي و تملک دارایی حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه

  .گیرد قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافت کننده، صورت می

50 ماده  

همه دستگاههایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی براي آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها 

نیست،  1/6/1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ) 5(و ) 4(، )3(، )2(منطبق با تعاریف مذکور در مواد 

از لحاظ اجراي مقررات قانون یاد شده صرفا به مدت دو سال در حکم مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی به 

  .آیند شمار می

بنا به پیشنهاد  نظارت بر نحوه هزینه و مصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاههاي موضوع این ماده،نامه  آئین

  .سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
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51 ماده  

دولت مکلف است اعتبارات الزم براي انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منظور 

  : نماید

ی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی و از هزینه بیمه همگان%) 100(صد درصد  -الف

  . کار افتادگی

و به باال، %) 50(حق سرانه جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد %) 100(تأمین صد درصد  -ب

  . 1373موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 

  . خرجی - وانبخشی مورد نیاز جانبازان به صورت جمعی تأمین حقوق ورودي تجهیزات پزشکی و ت - ج

52 ماده  

اي نیمه تمام که طی دو سال به اتمام میرسند، به  هاي سرمایه به منظور تسریع در اتمام طرحهاي تملک دارایی

قوانین بودجه ) 1(هیئت وزیران اجازه داده میشود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره 

توسط ) 3/6/1376در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب (لیانه در صورت انتشار اوراق مشارکت سا

بازپرداخت مبلغ اصل . ربط به پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهاي مزبور اختصاص دهد شرکتهاي دولتی ذي

وص اوراق مشارکت دولت هیچ گونه تضمینی در خص. ربط خواهد بود اوراق مشارکت به عهده شرکتهاي ذي

  .مزبور نخواهد نمود

  .آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرحهاي نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع میباشد

  .گزارش عملکرد این ماده هر شش ماه یک بار به اطالع مجلس شوراي اسالمی خواهد رسید

53 ماده  

قوانین بودجه سنواتی مکلفند معادل رقم مندرج در ستون ) 2(شرکتهاي دولتی مذکور در پیوست شماره 

در ردیف بودجه خود را از محل وجوه سرمایه گذاري از محل منابع داخلی خود از طریق » وجوه اداره شده«

ربط به  وجوه اداره شده و با هدف توانمند سازي و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهاي شرکت ذي
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اجرایی این بند نامه  آئین. زبور در اصالح بودجه ساالنه شرکتهاي دولتی قابل کاهش نیستوجوه م. مصرف رسانند

  .بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

54 ماده  

ذ حق به دستگاههاي اجرایی اجازه داده میشود درآمدهاي ناشی از فروش نشریات، کتب، نرم افزار، اخ

عضویت و حق ثبت نام همایشها و کنفرانسها را وصول نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد 

هاي  معادل وجوه واریزي از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه. خزانه داري کل واریز نمایند

رد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و گی ربط قرار می سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاههاي ذي

  .برگزاري کنفرانسها و همایشها هزینه نمایند

55 ماده  

کلیه سازمانها و نهادهایی که قوانین بودجه ساالنه براي توسعه اشتغال خانوارهاي تحت پوشش آنها اعتباراتی 

ودجه سنواتی موظفند در چارچوب پیش بینی شده است، ضمن امکان استفاده از سایر تسهیالت مذکور در قوانین ب

نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور اقدام  سیاستهاي شوراي عالی اشتغال و بر اساس موافقت

  .نمایند

22/8/1387اصالحی ( 56 ماده(  

اي ملی و طرحهاي ملی استانی شده  به منظور تسریع در عملیات اجرائی طرحهاي تملک داراییهاي سرمایه

قوانین ) 1(روع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاههاي اجرائی طرحهاي مندرج در پیوست شمارهش

بودجه سنواتی و طرحهاي ملی استانی شده، اجازه داده می شود پس ازتأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 

مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص نسبت به انعقاد قرارداد تسهیالت مالی با تأمین کنندگان منابع 

حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانکها و سایر مؤسسات اعتباري مالی و پولی در قالب عقود اسالمی مندرج در قانون 

  .اقدام نمایند 8/6/1362عملیات بانکی بدون ربا مصوب 
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تسهیالت بنابه پیشنهاد مشترك  سود ایناصل و  بر نحوه تضمین بازپرداخت ماده مشتمل نامه اجرائی این آئین 

ریزي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به  وزارت اموراقتصادي و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه

سقف اعتبارات %) 10(درصد سقف قراردادهاي موضوع این ماده حداکثر تا ده. تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

بازپرداخت تسهیالت مورد استفاده . اي مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود هطرحهاي تملک داراییهاي سرمای

  .پذیرد هردستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه درسالهاي بعد صورت می

57 ماده   

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران تنفیذي ) 107(در اجراي ماده 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، به ) 17(ماده ) الف(در بند 

اجازه داده میشود در قبال صدور ) اي استانی و سازمان آب و برق خوزستان شرکتهاي آب منطقه(وزارت نیرو 

اجرایی نامه  آئین) 12( هاي آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره

و تولید کنندگان گیاهان دارویی و گلهاي زینتی و  18/7/1363فصل دوم قانون توزیع عادالنه آب مصوب 

اي که بنا به پیشنهاد وزارت  اي که از روشهاي نوین آبیاري استفاده میکنند، بر اساس آئین نامه محصوالت گلخانه

هاي جبران افت را دریافت نماید و به حساب  ی متناسب با هزینهنیرو به تصویب هیئت وزیران میرسد، وجوه

آمد عمومی کشور نزد خزانه داري کل واریز و حداکثر تا منابع واریزي براي تهیه و اجراي طرحهاي عالج  در

  .هاي آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند بخشی و ایجاد تعادل در سفره

58 ماده  

هایی که در طول سال به دریا روانه میشوند قبل از مهار آن  مند از آب رودخانه بهره اخذ آب بها از کشاورزان

  .با ایجاد سد ممنوع میباشد

   9/3/1385قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ) 58(قانون استفساریه ماده 

  :موضوع استفساریه

قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 58(ایجاد سد در ماده  آیا مراد از مهار آب با -ماده واحده 

  شود؟ ، سد مخزنی جهت ذخیره آب در تضمین آب زراعی است یا شامل بند انحرافی و کانال هم می15/8/1384مصوب 

  .شود و کانال نمیمراد انواع سد شامل مخزنی، انحرافی و تنظیمی است و شامل بند انحرافی  :نظر مجلس
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59 ماده  

اجازه داده میشود براي اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و ) سازمان امور عشایر(به وزارت جهاد کشاورزي 

تجهیزات آبرسانی و آبیاري مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداري یا احداث نموده و 

قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب % ) 20( در اختیار دارد، با دریافت بیست درصد

نزد (وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور %) 100(معادل صد درصد . اسکان به طور قطعی واگذار نماید

هاي سنواتی درج  معادل رقم واریزي از محل اعتباري که به همین منظور در بودجه. واریز میشود) خزانه داري کل

  .یابد میاي ساماندهی عشایر اختصاص  هاي سرمایه گردد براي اجراي طرحهاي تملک داراییمی

60 ماده  

قابل وصول تا پایان سال (وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي تابعه آن در استانها موظفند مطالبات معوق 

یل شوراهاي آموزش و قانون تشک) 13(ماده ) 2(عوارض آموزشی موضوع بند %) 2(مربوط به دو درصد ) 1381

از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم قوانین  26/10/1372پرورش مصوب 

  .بودجه سنواتی واریز نمایند

61 ماده  

اي مکلفند جهت توسعه نیروگاههاي حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده  شرکتهاي برق منطقه

  .نه خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه گذاري در طرحهاي مزبور پرداخت نماینددر بودجه مصوب ساال

شرکتهاي فروشنده برق نیروگاههاي آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژي برق خود را پس از 

  .هاي تولید براي سرمایه گذاري در توسعه نیروگاههاي برق آبی به مصرف برسانند وضع هزینه

اي تحت عنوان  موظف است ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکتهاي برق منطقه شرکت توانیر

  .تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژي شرکتهاي مذکور جبران نماید
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62 ماده  

هاي نفتی مازاد و میعانات گازي  در صورتیکه وزارت نفت بر حسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده

هاي معاوضه شده را در  ي فروش در خارج معاوضه نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآوردهصادر شده را به جا

  .پایان هر ماه به خزانه و کمیسیونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمی اعالم نماید

63 ماده  

ز زراعی، باغبانی، دامی و بهاي برق، گاز و آب کلیه واحدهاي تولید کننده محصوالت بخش کشاورزي اعم ا

  .هاي کشاورزي محاسبه و منظور خواهد شد آبزیان طبق تعرفه

64 ماده  

باشند هنگام صدور تسویه حسابهاي آن دسته از مؤدیان مالیاتی که  ادارات امور اقتصادي و دارایی مکلف می

شند اصل فیش واریزي سه میبا) حقیقی و حقوقی در بخشهاي دولتی، تعاونی و خصوصی(داراي کارت بازرگانی 

در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز 

  .گردیده و به تأیید اتاقهاي بازرگانی و صنایع و معادن و اتاقهاي تعاون رسیده است را دریافت نمایند

65 ماده  

دش به مدت یک سال از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل تعیین و کنترل استفاده از تسهیالت سرمایه در گر

  .گردد مانده به جاي پایان سال، در آذرماه سال بعد اعمال می

15/10/1389اصالحی ( 66 ماده(  

ماده ) 2(گذاري صنعتی، استثناي مذکور در تبصره  در راستاي منظور نمودن معافیتهاي مالیاتی براي سرمایه

  .میشودحذف  27/11/1380انون مالیاتهاي مستقیم مصوب ق) 132(
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67 ماده  

و سازمان بهزیستی در ) ره(کمیته امداد امام خمینی ) اي تملک دارایی و هزینه(کلیه اعتبارات و هزینه 

تخصیص یافته تلقی میگردد و احکام مقرر در قوانین بودجه ساالنه نافی مفاد %) 100(هاي ساالنه صد درصد  بودجه

  .گردد ن ماده قانونی نمیای

68 ماده  

ها  ایجاد هرگونه پست سازمانی عضو هیئت علمی در کلیه دستگاههاي اجرایی ادارات و ستادهاي وزارتخانه

ممنوع است و منحصرا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوري که تأسیس آنها به تصویب 

ماده ) الف( توانند برابر مفاد بند  صالح رسیده است می نی ذيشوراي گسترش آموزش عالی و سایر مراجع قانو

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران نسبت به ایجاد پست هیئت ) 49(

  .گردد کلیه قوانین مغایر با این ماده لغو می. علمی مورد نیاز اقدام کنند

11/10/1384اصالحی ( 69 ماده(  

  .ذف شده استح

قانون فوق مشتمل بر شصت و نه ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه 

به تأیید شوراي نگهبان  25/8/1384یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 

  .رسید

  غالمعلی حدادعادل

  رییس مجلس شوراي اسالمی
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18/9/1386حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب  قانون توسعه  

1 ماده  

شهري کشور و مدیریت بر مصرف  شهري و برون دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون 

از طریق اصالح و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی، برقی (سازي عرضه خدمات حمل و نقل  سوخت نسبت به بهینه

سازي و ساماندهی  أسیسات و ارتباطات، افزایش سرعت در شبکه ریلی، یکپارچهکردن خطوط و اجراء عالئم و ت

سازي و بهبود تردد، بهسازي و از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده  مدیریت حمل و نقل، اصالح قیمتها، ایمن

سوز،  گانهسوز به دو سوز و گازوئیل شهري، تبدیل خودروهاي بنزین سبک و سنگین مسافري و باري درون و برون

بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه  بوس و میدي الزام معاینه فنی، توسعه ناوگان حمل و نقل همگانی ون و مینی

شهري، حمل ترکیبی کاال از مبدأ تا  هاي بین  ها و بزرگراه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبکه آزادراه

هاي  ها، احداث توقفگاه لزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربرياي، ا مقصد نهائی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده

اي در  شهري اعم از ریلی و جاده هاي بار و مسافر شهري و برون ها و پایانه عمومی، ساماندهی و ایجاد توقفگاه

و نقل سازي تقاضاي حمل  ، بهینه)نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان و دسترسی

از طریق اصالح فرآیندهاي اداري، کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات، اصالح کاربري زمین و آمایش (

از طریق عرضه (سازي مصرف انرژي   ، بهینه)سازي سرزمین، اعمال محدودیتهاي ترافیکی، آموزش و فرهنگ

ت هوشمند سوخت، احداث بنزین و گازوئیل در بخشهاي حمل و نقل و صنعت و کشاورزي با اولویت کار

سازي تولید  ، بهینه)هاي عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در کاهش مصرف سوخت جایگاه

از طریق تولید خودروهاي گازسوز، تأمین تجهیزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمایت از تولید [خودرو 

تاندارد سازي تولید خودروي سبک و سنگین و مصرف، اس و کم) هیبریدي(خودروهاي برقی، دو نیرویی 

و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی، حداکثر از ] موتورسیکلت در مصرف سوخت و کاهش آالیندگی

  .هجري شمسی اقدام نماید 1391ابتداء سال 

2 ماده  

  :عمل آورداین قانون اقدامات زیر را به ) 1(شود براي اجراء احکام ماده  به دولت اجازه داده می 
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  اي به بخشهاي غیر دولتی مرتبط با اهداف این قانون، هاي بالعوض یارانه اعطاء کمک -1

مصرف،  تخفیف در حقوق ورودي و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل و نقل همگانی، خودروهاي کم -2

  و قطعات و تجهیزات مربوطه،) هیبریدي(گاز، برقی و دو نیرویی  خودروهاي گازسوز، نفت

آالت و قطعات مورد نیاز  تخفیف در حقوق ورودي و سود بازرگانی واردات تجهیزات، تأسیسات، ماشین -3

  ها، ها و بزرگراه و توسعه آزادراه) شهري شهري و برون(شبکه و ناوگان ریلی 

  ،اعطاء تسهیالت بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیالت بانکی به بخشهاي مرتبط با اهداف این قانون -4

هاي عرضه گاز طبیعی تا پایان سال  تغییر کاربري اراضی و واگذاري زمینهاي مورد نیاز احداث جایگاه -5

  اي پس از تملک و پرداخت بهاي عادله آنها به صاحبان اراضی، هجري شمسی به قیمت منطقه 1390

و سنگین به  تعیین و اخذ جریمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آالیندگی از خودروهاي سبک -6

  صورت پلکانی،

تعیین و اخذ عوارض، بر مبناي میزان مصرف سوخت و آالیندگی و نوع سوخت از خودروهاي تولید  -7

  .داخل و وارداتی از تولید کنندگان داخلی و وارد کنندگان

3 ماده   

انون را با هاي مرتبط با اهداف این ق ها و پروژه بندي شده طرح دولت مکلف است نظارت بر اجراء زمان

بار گزارش  هاي اجرایی مشخص خواهد کرد، اعمال نماید و هر شش ماه یک نامه راهکارهایی که در آیین

  .پیشرفت کار را به کمیسیون عمران مجلس شوراي اسالمی ارائه کند

4 ماده  

به شرح ها، تسهیالت و اعتبارات موضوع این قانون و تعیین دستگاه مجري با توجه  توزیع کمکها، یارانه

جویی، سرعت و  دولت موظف است به نحوي اقدام کند که ضمن صرفه. وظایف قانونی به عهده دولت است

  .کیفیت نیز لحاظ گردد
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5 ماده   

هاي مؤثر در کاهش حوادث و تلفات  گر موظفند متناسب با ارزیابی دولت از عملکرد دستگاه شرکتهاي بیمه

جویی حاصل از عدم پرداخت خسارات  صرفه%) 50(درصد  پنجاه  شهري، معادل شهري و برون حمل و نقل درون

بیمه بدنه و شخص ثالث را براي آموزش و فرهنگسازي ایمنی تردد، تأمین تجهیزات، اصالح فیزیکی نقاط و 

ها و اعتبارات پیشنهادي از سوي  با تصویب طرح(هاي جاري  خیز و کمک به پرداخت هزینه مقاطع حادثه 

ور، در کمیسیون  وراي هماهنگی ترافیک استان و از سوي وزارت راه و ترابري و پلیس راهها در ش شهرداري

  .هاي مذکور اختصاص دهند به دستگاه) ایمنی راههاي وزارت راه و ترابري

6 ماده  

اي اقدام نماید که سهم حمل و نقل ریلی در  گونه دولت موظف است با اولویت حمل و نقل ریلی به 

این قانون منطبق ) 1(شهري بر مقادیر جدول شماره  مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل برون جایی بار و جابه

  .شود

7 ماده  

اي تنظیم نماید که از ابتداء سال  گونه دولت موظف است سیاستهاي بخش حمل و نقل همگانی شهري را به 

ش داده شده و سهم هر یک شهري پوش سفرهاي درون%) 75(درصد  هجري شمسی در مجموع هفتاد و پنج  1391

  .باشد) 2(از بخشهاي حمل و نقل همگانی و مصرف سرانه بنزین در روز بر اساس جدول شماره 

 تبصره  

شهري براي اتوبوسرانی، تاکسیرانی و  در شهر تهران نسبت تسهیم حمل و نقل عمومی از کل سفرهاي درون

%) 30(درصد   و سی%) 20(، بیست درصد %)25(حمل و نقل ریلی به ترتیب تا حداکثر بیست و پنج درصد 

  .باشد می
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8 ماده  

هاي جدید، شرکتها و  در صورتی که شهرداري شهرهاي داراي شهرك اقماري، شرکتهاي شهرك 

ها، هزینه تأمین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی به شهرکهاي اقماري، شهرهاي جدید یا محل شرکت یا  کارخانه

هاي مربوطه را تأمین  سات و ناوگان اجراء پروژهیلت هزینه روسازي، عالئم، تأسکارخانه را تأمین نمایند، دو

  .خواهد کرد

تبصره  

  .این قانون تأمین خواهد شد) 10(بینی شده در ماده  اعتبارات مورد نیاز این بند از محل اعتبارات پیش 

9 ماده  

  .هرداري استمدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده ش 

10 ماده  

ریال در بخش ) 000/000/000/000/40(هزار میلیارد  اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان چهل  

شهري در هر سال تعیین  ریال در بخش برون) 000/000/000/000/60(هزار میلیارد  شهري و شصت درون

شهري از محل درآمد  شهري و برون مرکز دروندولت مجاز است این اعتبارات را در دو ردیف مت. گردد می

این . جویی حاصل از اجراء این قانون و حساب ذخیره ارزي تأمین و در بودجه سنواتی منظور نماید عمومی، صرفه

تخصیص یافته تلقی %) 100(داري کل کشور به صورت صد درصد  اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه

  .گردد می

11 ماده  

ها و وزارت راه و ترابري جهت  بین شهرداري) 5(و ماده ) 2(ماده ) 7(و ) 6(ضوع بندهاي هاي مو وصولی 

هاي سنواتی توزیع  در قالب بودجه%) 40(درصد  و چهل %) 60(درصد  انجام تکالیف این قانون به نسبت شصت

و بهبود عبور و  کمک به شهرهاي فاقد سامانه ریلی شهري مصوب براي ساماندهی حمل و نقل همگانی. گردد می

  .مرور داراي اولویت است
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12 ماده  

نامه اجرایی این قانون حداکثر دو ماه پس از ابالغ این قانون با پیشنهاد مشترك نماینده ویژه ریاست  آیین

ریزي کشور، تهیه و به تصویب هیئت  جمهوري، وزارت راه و ترابري، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه

  .سیدوزیران خواهد ر

13 ماده  

  .گردد االثر می اجراء کلیه قوانین مغایر با این قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغی 

برون شهري -1جدول 

13861387138813891390انتهاي سال                                          شرح

1/712172330)درصد(سهم حمل و نقل ریلی در حمل کاال 

4691318)درصد(مل و نقل ریلی در حمل مسافر سهم ح

5354555657)درصد(جایی مسافر با حمل و نقل همگانی  سهم جابه

4034272015نفر جمعیت در تصادفات 100.000نسبت کشته به 

2220171310وسیله نقلیه در تصادفات 10.000کشته به 

16/015/014/013/012/0)بر تن لیتر(سهم سوخت گازوئیل در حمل کاال 

  درون شهري -2جدول 

13861387138813891390انتهاي سال                                       شرح

4147556475)درصد(سهم حمل و نقل همگانی از سفرهاي شهري 

  متوسط 

  سهم

در کشور

2427313540)درصد(بوس  بوس،مینی ديیاتوبوس، م سهم

1618202225)درصد(سهم تاکسی و ون 

124710)درصد(اي  سهم قطار شهري و حومه

لیتر در روز بر (مصرف سرانه روزانه بنزین حاصل از نفت 

)نفر

1/119/08/07/0
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 113(قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و اصالح ماده  10ماده (

سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب قانون برنامه 

26/5/1382 

 10ماده  

کارفرمایان واحدهاي صنعتی و تولیدي مجازند تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی 

حق بیمه بیش از جمهوري اسالمی ایران به ازاي هر نفر اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت 

التفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی  مابه%) 50(بیست و پنج سال را با پرداخت پنجاه درصد 

التفاوت کسورات توسط دولت در  دیگر مابه%) 50(قانونی، پیش از موعد بازنشسته نمایند، پنجاه درصد 

  .گردد بینی و پرداخت می هاي ساالنه کل کشور پیش بودجه

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع ) 10(و ) 9(قانون تفسیر قانون اصالح مواد 

   29/11/1386قانون برنامه سوم توسعه مصوب ) 113(کشور و اصالح ماده 

  موضوع استفساریه

کشور و اصالح  قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع) 10(و ) 9(توجه به متن مواد  با: ماده واحده

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و الیحه اصالحیه دولت ) 113(ماده 

براي تسري آن به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران که نامی از 

نامه اجرایی  آیین) 4(ي بازنشستگی است و همچنین ماده صندوق خاصی نیاورده است و منظور کلیه صندوقها

که به سازمان  1383هـ مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال  30370ت /8794مصوب هیئت وزیران به شماره 

الذکر و تبصره  گذار در قانون فوق آیا مراد قانون ربط تصریح کرده است،  تأمین اجتماعی و سایر صندوقهاي ذي

شدگان تحت پوشش کلیه  ، بیمه )10(و ) 9(هاي تولیدي و صنعتی در مواد  شدگان واحدها و کارگاه  آن از بیمه

  باشد؟ صندوقهاي بازنشستگی می

  .نظر مجلس بلی



  

  
  

  

  دومفصل 

  قوانین و مقررات ارجاعی

)تفکیک موضوعی(
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اصول قانون اساسی و اسناد باالدستی) الف(

مقام 1/3/1384 ابالغی انایر اسالمی جمهوريقانون اساسی ) 44( اصل کلی سیاستهاي 

  رهبري معظم

 الزم گردد یم ابالغ 110اصل 1 بند مطابق رانیا یاسالم يجمهور یاساس قانون 44 اصل یکل يها استیس

  :شوم ادآوری نهیزم نیا در را ینکات است

 ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است الزم است اجراي این سیاست -1

  .کدیگر همکاري نمایندیدولت و مجلس محترم در این زمینه با 

نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجراي این سیاستها با اتخاذ تدابیر الزم و همکاري  -2

  .مسئول و ارائه گزارشهاي نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است يها دستگاه

» هاي دولتی ها و بنگاه اي غیر دولتی از طریق واگذاري فعالیته هاي کلی توسعه بخش سیاست«در مورد  -3

سازي با هریک  ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی پس از دریافت گزارش

ک از یهاي دولتی، آثار انتقال هر  ، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدي بعضی از بنگاه44از عوامل ذیل اصل 

هاي غیر دولتی و  هاي غیر دولتی، میزان آمادگی بخش هاي مربوط به بخش و بنگاه 44ي صدر اصل ها فعالیت

  .انشاءاهللا. هاي اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد ها و راه ضمانت

اي سید علی خامنه

1/3/1384  

 44 اصل لیذ به توجه با رانیا یاسالم يجمهور یاساس قانون 44 اصل یکل يها استیس

  :منظور به و 43 اصل مفاد و یاساس قانون

  ،یمل اقتصاد رشد به دنیبخش شتاب -

  گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، -
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  وري منابع مادي و انسانی و فناوري، هاي اقتصادي و بهره ارتقاء کارایی بنگاه -

  پذیري در اقتصاد ملی، افزایش رقابت -

  هاي خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، هم بخشافزایش س -

  هاي اقتصادي، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدي فعالیت -

  افزایش سطح عمومی اشتغال، -

  :گردد مقرر می. گذاري و بهبود درآمد خانوارها انداز و سرمایه تشویق اقشار مردم به پس -

 بخش شدن بزرگ از يریجلوگ و یدولت ریغ يها بخش توسعه کلی هاي سیاست) الف

  دولتی

 تیفعال هرگونه است موظف و ندارد را 44 اصل صدر موارد از خارج دیجد ياقتصاد تیفعال حق دولت -1

 انیپا تا حداکثر نباشد، 44 اصل صدر نیعناو مشمول که را) آن از يبردار بهره و یقبل يها تیفعال تداوم شامل(

 واگذار یدولت ریغ یعموم و یخصوص و یتعاون يها بخش به) تیفعال کاهش% 20 انهیسال( چهارم ساله پنج برنامه

  .کند

با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروري خارج از عناوین صدر اصل 

اداره  .وزیران و تصویب مجلس شوراي اسالمی براي مدت معین مجاز است هیئتتوسط دولت، بنا به پیشنهاد  44

و تولید محصوالت نظامی، انتظامی و اطالعاتی نیروهاي مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم 

  .نیست

قانون اساسی به شرح ذیل  44هاي مذکور در صدر اصل  گذاري، مالکیت و مدیریت در زمینه سرمایه -2

  :نی و خصوصی مجاز استهاي تعاو ها و نهادهاي عمومی غیر دولتی و بخش توسط بنگاه

به استثناي (و معادن بزرگ ) دستی نفت و گاز از جمله صنایع بزرگ پایین(صنایع بزرگ، صنایع مادر  -2-1

  ).نفت و گاز

  .هاي تجاري و ارزي کشور فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست -2-2

هاي  اي تعاونی سهامی عام و شرکته ها و نهادهاي عمومی غیر دولتی و شرکت بانکداري توسط بنگاه -2-3

  .داران با تصویب قانون ک از سهامیسهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر 
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  .بیمه -2-4

  .تأمین نیرو، شامل تولید و واردات برق براي مصارف داخلی و صادرات -2-5

هاي  فرکانس و شبکه هاي مادر مخابراتی، امور واگذاري کلیه امور پست و مخابرات به استثناي شبکه -2-6

  .اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

  .آهن راه و راه -2-7

  ).حمل و نقل دریایی(و کشتیرانی ) حمل و نقل هوایی(هواپیمایی  -2-8

، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و 44هاي صدر اصل  هاي دولتی و غیر دولتی در فعالیت سهم بهینه بخش

  .شود شور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعیین میاستقالل ک

  تعاونی بخش کلی هاي سیاست) ب

  .پنجم ساله  پنج برنامه آخر تا%) 25( به کشور اقتصاد در یتعاون بخش سهم شیافزا -1

  .ها براي بیکاران در جهت اشتغال مولد اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی -2

هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیالت  ها از طریق روش لت از تشکیل و توسعه تعاونیحمایت دو -3

ها نسبت  اعتباري حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی

  .به بخش خصوصی

  .از جمله بانکداري و بیمه هاي اقتصادي ها در تمامی عرصه رفع محدودیت از حضور تعاونی -4

  .تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور -5

  .رسانی جامع و عادالنه به این بخش ها به بازار نهایی و اطالع حمایت دولت از دستیابی تعاونی -6

نظارت بر اجراي قوانین موضوعه و پرهیز از گذاري و  اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست -7

  .ها مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی

هاي الزم به منظور افزایش کارآمدي توانمندسازي  اي و سایر حمایت هاي فنی و حرفه توسعه آموزش -8

  .ها تعاونی
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اتخاذ تدابیر الزم به نحوي  هاي افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و انعطاف و تنوع در شیوه -9

هاي جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت  هاي متعارف، امکان تأسیس تعاونی که عالوه بر تعاونی

  .کند، فراهم شود داران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می ک از سهامیمالکیت هر 

  .ها متناسب با تعداد اعضا حمایت دولت از تعاونی -10

  .هاي فراگیر ملی براي تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی تأسیس تعاونی -11

 يها بنگاه و ها تیفعال يواگذار قیطر از یردولتیغ يها بخش توسعه کلی هاي سیاست) ج

  دولتی

 فقرزدایی و اجتماعی عدالت اجراي بر مبتنی کشور اقتصادي توسعه و رشد گرفتن شتاب ضرورت به توجه با

  :کشور ساله 20 انداز چشم چارچوب در

  .تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاري و هدایت و نظارت -

هاي  ها در بازار هاي خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کاال سازي بخش توانمند -

  .المللی بین

خلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هاي دا سازي بنگاه آماده -

  .هدفمند

  .توسعه سرمایه انسانی دانش و پایه و متخصص -

  .المللی هاي بین هاي ارزیابی کیفیت با استاندارد هاي ملی و انطباق نظام توسعه و ارتقاي استاندارد -

پذیري و گسترش مالکیت عمومی و بنا  رآیی و رقابتسازي در راستاي افزایش کا گیري خصوصی جهت -

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  44هاي کلی اصل  بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند ج سیاست

  .گردد ابالغ می 110اصل  1مطابق بند 

تعاونی  هاي هاي خصوصی شرکت به بخش 44هاي دولتی مشمول صدر اصل  از سهام بنگاه%) 80(واگذاري  -

  :هاي عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است سهامی عام و بنگاه
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از جمله صنایع بزرگ (هاي معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر  هاي دولتی که در زمینه بنگاه -1

هاي استخراج و تولید نفت خام  فعال هستند به استثناي شرکت ملی نفت ایران و شرکت) دستی نفت و گاز پایین

  .و گاز

هاي دولتی به استثناي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک  بانک -2

  .صنعت و معدن، بانک کشاورزي، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات

  .هاي بیمه دولتی به استثناي بیمه مرکزي و بیمه ایران شرکت -3

  .ناي سازمان هواپیمایی کشوري و سازمان بنادر و کشتیرانیهاي هواپیمایی و کشتیرانی به استث شرکت -4

  .هاي اصلی انتقال برق نیرو به استثناي شبکه تأمینهاي  بنگاه -5

هاي  هاي مادر مخابراتی، امور واگذاري فرکانس و شبکه هاي پستی و مخابراتی به استثناي شبکه بنگاه -6

  .پستی اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه

  .صنایع وابسته به نیروهاي مسلح به استثناي تولیدات دفاعی و امنیتی ضروري به تشخیص فرمانده کل قوا -7

واگذاري الزامات

  .شود می انجام بورس بازار طریق از سهام گذاري قیمت) الف

ز ایجاد رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیري ا فراخوان عمومی با اطالع) ب

  .انحصار و رانت اطالعاتی صورت پذیرد

هاي مشمول واگذاري اصالحات الزم درخصوص بازار،  جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت) ج

  .گذاري محصوالت و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد قیمت

هاي زیرمجموعه  رکتهاي مادر تخصصی و ش هاي مشمول طرح در قالب شرکت واگذاري سهام شرکت) د

  .جانبه صورت گیرد  با کارشناسی همه

هاي  هاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفیت وري بنگاه به منظور اصالح مدیریت و افزایش بهره) هـ

  .مدیریتی کشور، اقدامات الزم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد

هاي فوق  به مدیران و کارکنان شرکت» ج«هاي مشمول بند  شرکتاز سهام %) 5(فروش اقساطی حداکثر 

  .مجاز است
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و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش  44هاي کلی اصل  سیاست» ج«با توجه به ابالغ بند ) و

  .گذاري، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید جدید خود در سیاست

هاي نوین با فناوري پیشرفته در راستاي وظایف  واگذاري جهت حوزهتخصیص درصدي از منابع ) ي

  .حاکمیتی مجاز است

  اي سید علی خامنه

  نژاد جناب آقاي دکتر احمدي

  ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران

شرح ذیل موافقت  قانون اساسی به 44با درخواست جنابعالی جهت اختصاص درصدي از سهام صدر اصل 

  .گردد می

در قالب  44سیاستهاي کلی اصل » ج«از سهام قابل واگذاري ابالغی در بند %) 50(وش اقساطی تا با فر -1

  .گردد هاي شهرستانی موافقت می گذاري استانی متشکل از تعاونی شرکتهاي سرمایه

  .قیمت سهام در بورس تعیین گردد -2

با دوره تقسیط ده ساله مجاز تخفیف در قیمت سهام واگذاري %) 50(ن درآمدي ییدر مورد دو دهک پا -3

  .است

گذاري استانی با کمک دولت در بورس پذیرفته شده و جهت افزایش بازدهی سرمایه  شرکتهاي سرمایه -4

  .خود بر اساس قانون تجارت فعالیت نمایند

گذاري  به نسبت اعضاي شرکتهاي تعاونی هر استان، سهام مشمول واگذاري در اختیار شرکت سرمایه -5

  .قرار گیرداستان 

گذاري استان در بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت و یا مورد  خرید و فروش سهام شرکتهاي سرمایه -6

  .تخفیف واقع شده، مجاز است

شناسایی افراد واقع در دو دهک پایین درآمدي با ساز و کارهاي علمی و دقیق انجام گرفته و روستاییان  -7

  .مورد توجه ویژه قرار گیرند

  .هاي دولت در شرکتهاي مشمول واگذاري گردد گري اجراي طرح نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدي -8
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هنوز اقدامات  44شایسته تذکر است که با توجه به گذشت مدت قابل توجهی از ابالغ سیاستهاي کلی اصل 

ذا مقرر نمایید ستادي ل. گذاري و کارآفرینی صورت نگرفته است اجرایی و فراخوان ملی جهت توسعه سرمایه

را بر عهده گرفته و بدون فوت وقت زمینه رونق و تحرك اقتصادي را با  44قوي مسئولیت کامل اجراي اصل 

رسانی همه جانبه و فراگیر جهت دوري از  اطالع. هاي ملی فراهم نماید کارگیري همه نیروها و سرمایه به

گذاري و بهبود فضاي کسب و کار کشور مورد تأکید  هاي خاص، تشویق عموم به سرمایه خواري گروه ویژه

  .توفیق جنابعالی را در خدمت به ملت بزرگ ایران و اجراي عدالت از خداوند متعال خواستاریم. است

  واگذاري کلی هاي سیاست) د

  :يواگذار الزامات -1

هاي اقتصادي  نگاههاي گسترده و اداره ب هاي خصوصی و تعاونی بر ایفاي فعالیت توانمندسازي بخش -1-1

  .بزرگ

  .ربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري نظارت و پشتیبانی مراجع ذي -1-2

هاي معتبر و سالم واگذاري با تأکید بر بورس، تقویت تشکیالت واگذاري، برقراري  استفاده از روش -1-3

هاي  از عرضه تدریجی سهام شرکت گیري هاي برابر براي همه، بهره رسانی، ایجاد فرصت جریان شفاف اطالع

  .بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام

  .ها گیرندگان دولتی در واگذاري اندرکاران واگذاري و تصمیم نفع نبودن دست ذي -1-4

  .ها هاي کلی بخش تعاونی در واگذاري رعایت سیاست -1-5

  :مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري -2

داري کل کشور واریز و در قالب  هاي دولتی به حساب خاصی نزد خزانه واگذاري سهام بنگاهوجوه حاصل از 

  :شود هاي مصوب به ترتیب زیر مصرف می ها و بودجه برنامه

  .اجتماعی تأمینایجاد خوداتکایی براي خانواده مستضعف و محروم و تقویت  -2-1

  .هاي فراگیر ملی به منظور فقرزدایی عاونیاز درآمدهاي حاصل از واگذاري به ت%) 30(اختصاص  -2-2

  .افتهی ایجاد زیربناهاي اقتصادي با اولویت مناطق کمتر توسعه  -2-3
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هاي اقتصادي غیر  ها و نوسازي و بهسازي بنگاه براي تقویت تعاونی) وجوه اداره شده(اعطاي تسهیالت  -2-4

هاي غیر دولتی در توسعه مناطق کمتر  گذاري بخش هاي واگذاري شده و نیز براي سرمایه دولتی با اولویت بنگاه

  .افتهی توسعه 

به منظور توسعه اقتصادي مناطق %) 49(هاي غیر دولتی تا سقف  هاي دولتی با بخش مشارکت شرکت -2-5

  .افتهی کمتر توسعه 

  .ها این سیاست» الف«هاي دولتی با رعایت بند  تمام شرکت هاي نیمه تکمیل طرح -2-6

  انحصار از زیپره و تیحاکم اعمال یکل ياه استیس) هـ

 ياجرا و يگذار استیس قیطر از یدولت ریغ يها بخش ورود از پس دولت یعموم تیحاکم اعمال تداوم -1

  .ردولتییغ يها بانک در یقانون و یشرع نیمواز اعمال مورد در ژهیو به نظارت و مقررات و نیقوان

  .اقتصاد ملیجلوگیري از نفوذ و سیطره بیگانگان بر  -2

تنظیم و تصویب قوانین و  هاي اقتصادي غیر دولتی از طریق جلوگیري از ایجاد انحصار توسط بنگاه -3

  .مقررات

-  سیاستهاي کلی نظام در خصوص انرژي ابالغی از سوي مقام معظم رهبري مصوب

1/3/1384

  هاي کلی نفت و گاز  الف ـ سیاست

.اي گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشورـ اتخاذ تدابیر و راهکارهاي مناسب بر1

ـ افزایش ظرفیت تولید صیانت شدة نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداري کشور از افزایش قدرت 2

  .اقتصادي و امنیتی و سیاسی

ـ افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر 3

  .هاي نفتی یگزینی با فرآوردهجا
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نیروي انسانی و تالش براي ایجاد مرکز جذب و صدور   اي و تربیت ـ گسترش تحقیقات بنیادي و توسعه4

هاي منابع و صنایع نفت و  آوري در زمینه الملل و ارتقاء فن دانش و خدمات فنی ـ مهندسی انرژي در سطح بین

  .گاز و پتروشیمی

در امر نفت و ) داخلی و خارجی(سازماندهی قانونمند براي جذب منابع مالی موردنیاز ـ تالش الزم و ایجاد  5

  .گاز در بخشهاي مجاز قانونی

اي و جغرافیایی کشور براي خرید و فروش و فرآوري و پاالیش و معاوضه  برداري از موقعیت منطقه ـ بهره 6

  .به بازارهاي داخلی و جهانی  و انتقال نفت و گاز منطقه

  .سازي مصرف و کاهش شدت انرژي بهینهـ 7

  .هاي نفت و گاز و پتروشیمی به جاي صدور نفت خام و گاز طبیعی ـ جایگزینی صادرات فرآورده 8

  هاي کلی سایر منابع انرژي سیاست: ب

محیطی و تالش براي افزایش  ـ ایجاد تنوع در منابع انرژي کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست1 

  .رژیهاي تجدیدپذیر با اولویت انرژیهاي آبیسهم ان

منظور تأمین سهمی از انرژي  اي به اي و ایجاد نیروگاههاي هسته آوري و دانش هسته ـ تالش براي کسب فن2

  .کشور و تربیت نیروهاي متخصص

اي و مشارکت و همکاري  هاي پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژیهاي گداخت هسته ـ گسترش فعالیت3

  .و تخصصی در این زمینه علمی

ها از قبیل بادي و خورشیدي و  آوري و دانش فنی انرژیهاي نو و ایجاد نیروگاه ـ تالش براي کسب فن4

  .هاي سوختی و زمین گرمایی در کشور پیل

  ـ ایجاد عزم ملی بر احیاي منابع طبیعی تجدید شونده و توسعه1هاي کلی نظام درخصوص منابع طبیعی  سیاست

وري مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء  اهی براي حفاظت و افزایش بهرهپوشش گی

  .بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه

ـ شناسایی و حفاظت منابع آب و خاك و ذخایر ژنتیکی گیاهی ـ جانوري و باالبردن غناي حیاتی خاکها 2

  .گذاري در آن اس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایهبرداري بهینه براس و بهره
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  .برداري از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداري این منابع و تالش براي حفظ و توسعۀ آن ـ اصالح نظام بهره3

هاي گیاهی و حیوانی  آوریهاي زیست محیطی و ژنتیکی و اصالح گونه ـ گسترش تحقیقات کاربردي و فن4

  .رسانی رایط محیطی ایران و ایجاد پایگاههاي اطالعاتی و تقویت آموزش و نظام اطالعمتناسب با ش

- 21/10/1387ي ابالغی از سوي مقام معظم رهبري  سیاستهاي کلی قضایی پنجساله  

اصالح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردي و اجتماعی همراه با  -1

.ام به سیاستهاي مذکور در بندهاي بعديسرعت و دقت با اهتم

  .نظام مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاهها -2

  .استفاده از تعدد قضات در پرونده هاي مهم -3

  .تخصصی کردن رسیدگی به دعاوي در سطوح مورد نیاز -4

ایی و اصالح قوانین و تمرکز دادن کلیه امور داراي ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قض - 5

  .مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوي قضایی به همه دادخواهیها و تظلمات

  .کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب -  6

  .یکسان سازي آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی -  7

  .ظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاههاي اجرایی و قضایی و نهادهااصالح و تقویت نظام ن -  8

  .استفاده از روش داوري و حکمیت در حل و فصل دعاوي -  9

باال بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، باال بردن دانش حقوقی  -10

  .شرایط مادي و معنوي متصدیان سمتهاي قضاییقضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضاییه و توجه بیشتر به 

باال بردن سطح علمی و شایستگی اخالقی و توان عملی ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمینه براي  - 11

  .استفاده بهینه از قواي انتظامی

و  157، 156تامین نیازهاي قوه قضاییه در زمینه هاي مالی، تشکیالتی و استخدامی با توجه به اصول  - 12

  .قانون اساسی 158
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تعیین ضوابط اسالمی مناسب براي کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و  -13

  .نظارت مستمر و پیگیري قوه قضاییه بر حسن اجراي آنها

  .بازنگري در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان -14

  .نین قضاییتنقیح قوا -15

  .گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه -16

  .گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی -17

- سیاستهاي کلی مبارزه با مواد مخدر ابالغی مقام معظم رهبري

گردان و  ها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روان مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیت -1

  . سازهاي آنها از قبیل کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداري و عرضه مواد یشپ

تقویت، توسعه، تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطالعاتی، نظامی، انتظامی و قضائی براي شناسایی و  -2

گردان و  انالمللی مرتبط با مواد مخدر و رو ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین تعقیب و انهدام شبکه

  . سازهاي آنها پیش

منظور کنترل  هاي کنترلی و تمرکز اطالعات به کردن سامانه ها و مکانیزه تقویت، تجهیز و توسعه یگان -3

گردان و  مرزها و مبادي ورودي کشور و جلوگیري از اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر، روان

هاي  ه با مواد مخدر در نیروي انتظامی و سایر دستگاهسازهاي آنها و تقویت ساختار تخصصی مبارز پیش

  .ربط ذي

گردان با  هاي ناشی از مواد مخدر و روان اتخاذ راهکارهاي پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب -4

گیري از امکانات دولتی و غیردولتی با تأکید بر تقویت باورهاي دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنري،   بهره

  . ی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده، کار، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومیورزش

سازهاي آنها جز در موارد علمی، پزشکی، صنعتی و  گردان و پیش انگاري مصرف مواد مخدر و روان جرم -5

  . هاي مصوب درمان و کاهش آسیب برنامه

   :بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع فراگیر با هدفایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص، درمان،  -6
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  . کنندگان درمان و بازتوانی مصرف -1

  . ها کاهش آسیب -2

  . جلوگیري از تغییر الگوي مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر -3

گردان در  هاي اجتماعی پس از درمان مبتالیان به مواد مخدر و انواع روان اتخاذ تدابیر الزم براي حمایت -7

هاي حقوقی و اجتماعی براي افراد  زمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکی و حمایت

  . هاي آنها بازتوانی شده و خانواده

   :گردان در جهت اي و جهانی مرتبط با مواد مخدر و روان تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه -8

  . هدفمند کردن مناسبات -1  

  . ها و اقدامات مربوط گیري ها، تصمیم سازي ت فعال در تصمیممشارک -2

  . المللی برداري از تجارب و امکانات فنی، پشتیبانی و اقتصادي کشورهاي دیگر و سازمانهاي بین بهره -3

  . فراهم کردن زمینه اقدام مشترك در جلوگیري از ترانزیت مواد مخدر -4

هاي پیشگیري، کاهش آسیب  ها در زمینه ت جدي مردم و خانوادهاتخاذ تدابیر الزم براي حضور، مشارک -9

  . و درمان معتادان

گردان  اي در امر مبارزه با مواد مخدر و روان هاي بنیادي، کاربردي و توسعه توسعه مطالعات و پژوهش -10

ربط در  ی ذيهاي علمی و تخصص و پیشگیري و درمان معتادان با تکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت

  . کشور

هاي کلی  منظور تحقق سیاست گردان به ارتقاء و اصالح ساختار مدیریت مبارزه با مواد مخدر و روان -11

هاي عملیاتی و کلیه اقدامات اجرایی و  ها و هماهنگی در اتخاذ سیاست نظام و سرعت بخشیدن به فعالیت

  .قضایی و حقوقی

 15/4/1389مورخ  رفسیاستهاي کلی اصالح الگوي مص) 9(بند  

تولید و تبدیل گندم "اصالح الگوي مصرف نان کشور از طریق ارتقاء و بهبود شرایط و کیفیت فرآیندهاي  

  :در چارچوب سیاستهاي زیر "مصرف نان"و  "به نان
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  . گذاري، هدایت و نظارت و تعیین دستگاه متولی تنظیم بازار نان تمرکز در سیاست -

تی و تشویقی براي ارتقاء سطح بهداشتی مراکز تولید نان و استفاده از نیروي انسانی هاي حمای اعمال سیاست -

  .ماهر و آموزش دیده در فرآیند تولید نان

  . حفظ ذخیره استراتژیک گندم -

اصالح ساختار تولید و بهبود فرآیند  -. تنظیم مبادالت تجاري بازار گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی -

هاي با کیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم از طریق تدوین و اعمال  ولید انواع نانو توسعه ت

  .استانداردها و روشهاي تجربه شده و اصول صحیح تولید گندم، آرد و خمیر و پخت نان

  برنامه و بودجه )ب(

ایران میاسال جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون از موادي 

  11/6/1383 مصوب

 1ماده 

توسعه اقتصادي،  منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزي حاصل از نفت در برنامه چهارم  به  

از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و  هاي حاصل اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و تبدیل دارائی

بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد  پیش  هاي ن تحقق فعالیتکردن امکا  گذاري و فراهم سرمایه

  :هاي زیر را معمول دارد اقدام» عواید نفت حساب ذخیره ارزي حاصل از «

این قانون ) 8(جدول شماره   بینی شده در مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش 1384از سال  - الف 

حساب ذخیره ارزي حاصل از  «ایران تحت عنوان  ک مرکزي جمهوري اسالمی در حساب سپرده دولت نزد بان

  .شود نگهداري می» عواید نفت

قانون برنامه سوم توسعه ) 60(موضوع ماده » حساب ذخیره ارزي حاصل از عواید نفت خام «معادل مانده  -ب

و  1383حات آن در پایان سال با اصال 17/1/1379مصوب  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 
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دولت از اشخاص ناشی از تسهیالت اعطائی از محل موجودي حساب یاد شده در ابتداي   همچنین مانده مطالبات

  .گردد می واریز » حساب ذخیره ارزي حاصل از عواید نفت «از طریق شبکه بانکی به  1384سال  

دولت صرفاً در صورت کاهش  ارف بودجه عمومی استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزي براي تأمین مص - ج

این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از ) 8(عواید ارزي حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره 

تواند  در چنین صورتی، دولت می. هاي مالی مجاز خواهد بود و واگذاري دارائی محل سایر منابع درآمدهاي عمومی

حساب  معادل ریالی این وجوه به . ه ماهه از موجودي حساب ذخیره ارزي پرداخت نمایدزمانی س در فواصل 

کسري ناشی از عواید غیر نفتی  استفاده از حساب ذخیره ارزي براي تأمین . گردد درآمد عمومی دولت واریز می

  .بودجه عمومی ممنوع است

موجودي حساب ذخیره ارزي براي  مانده %) 50(شود حداکثر معادل پنجاه درصد  به دولت اجازه داده می -د 

هاي تولیدي و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزي، حمل  طرح گذاري و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز  سرمایه

مهندسی بخش غیر دولتی که  -، فناوري و اطالعات و خدمات فنی ...)گردشگري و  از جمله  (و نقل، خدمات 

بانکی داخلی و   ربط رسیده است از طریق شبکه هاي تخصصی ذي نها به تأیید وزارتخانهفنی و اقتصادي آ توجیه 

  .استفاده نماید صورت تسهیالت با تضمین کافی   بانکهاي ایرانی خارج از کشور به

غیر دولتی در اختیار بانک  بخش از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزي به %) 10(حداقل ده درصد  -هـ 

گذاري در طرحهاي موجه بخش کشاورزي و  سرمایه گیرد تا به صورت ارزي، ریالی جهت  رار میکشاورزي ق

شود توسط بانک کشاورزي در اختیار بخش  توسعه صادرات انجام می  سرمایه در گردش طرحهایی که با هدف

  .غیر دولتی قرار گیرد

  .گردد میاصل و سود این تسهیالت به صورت ارزي به حساب ذخیره ارزي واریز  

  .هاي سنواتی مجاز خواهد بود بودجه  استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزي موضوع این ماده صرفاً در قالب -و 

مرکزي جمهوري   ریزي کشور، بانک نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه آیین - ز 

تصویب هیئت وزیران  شدن این قانون به   االجرا از الزماسالمی ایران و وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و قبل 

.خواهد رسید
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 14بند ب ماده  

به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقاي سهمیه ایران در تولید اوپک، تشویق و حمایت از : ب

و طرحهاي ها و منابع خارجی در فعالیتهاي باالدستی نفت و گاز به ویژه در میادین مشترك  جذب سرمایه

اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هر چه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، 

برداري از میادین نفتی و گازي و امکان استفاده از  هاي جدید در توسعه و بهره کارگیري فناوري انتقال و به

شود تا سقف تولید اضافی مندرج  ایران اجازه داده میالمللی، به شرکت ملی نفت  روشهاي مختلف قراردادي بین

هاي خارجی  این ماده نسبت به انعقاد قراردادهاي اکتشافی و توسعه میدانها با تأمین منابع مالی با طرف) ج(در بند 

:یا شرکتهاي صاحب صالحیت داخلی، متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول و شرایط ذیل اقدام نماید

  .حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت، بر منابع نفت و گاز کشورحفظ -1

عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و بانکهاي -2

  .دولتی

هاي تأمین منابع مالی و سایر  الزحمه و یا سود، ریسک و هزینه منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق -3

هاي جنبی ایجاد شده جهت اجراي طرح از طریق تخصیص بخشی از محصوالت میدان و یا عواید آن، بر  ههزین

  .پایه قیمت روز فروش محصول

پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادي، غیر اقتصادي بودن میدان و یا  -4

  .جاد شده توسط طرف قراردادناکافی بودن محصول میدان براي استهالك تعهدات مالی ای

گذاري براي طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد  تعیین نرخ بازگشت سرمایه -5

  .برداري کارگیري روشهاي بهینه در اکتشاف، توسعه و بهره انگیزه براي به

  .تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد -6

بر اساس قانون حداکثر استفاده (ر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي، صنعتی و اجرایی کشور حداکث -7

ها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور  از توان فنی و مهندسی، تولیدي، صنعتی و اجرایی کشور در اجراي پروژه

  )12/12/1375خدمات مصوب 

  محیطی رعایت مقررات و مالحظات زیست -8
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 52ماده  

در مناطق کمتر توسعه یافته،  ویژه دولت موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصتهاي برابر آموزشی به 

ویژه براي دختران و توسعه کمی و کیفی آموزش  به هاي انسانی وري سرمایه گسترش دانش، مهارت و ارتقاء بهره

  :انجام برساند جنبه قانونگذاري ندارد را به  عمومی آن دسته از اقدامهاي ذیل که

...  

متناسب نمودن فضاهاي  سازي و استاندارد و بینی تسهیالت و امکانات الزم براي نوسازي، مقاوم پیش -م

  .ساز از خیرین مدرسه آموزشی، به ویژه مدارس دخترانه و تنظیم سازوکارهاي حمایتی

 84ماده  

: شیابی و هماهنگی این قلمرو از جملهدولت موظف است، به منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاستگذاري، ارز

هاي ناشی از سوء تغذیه و گسترش  امنیت غذا و تغذیه در کشور، تأمین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماري

:سالمت همگانی در کشور، اقدامهاي ذیل را به عمل آورد

 "وراي عالی سالمتش"و  "شوراي غذا و تغذیه"با ادغام ” شوراي عالی سالمت و امنیت غذایی“تشکیل : الف

  .پس از طی مراحل قانونی

  .اي جامعه منظور ارتقاي فرهنگ و سواد تغذیه هاي آموزشی الزم به  تهیه و اجراي برنامه: ب

اند در تدوین و اجراي برنامه جامع  هاي اجرایی مکلف سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و دستگاه

موزش پزشکی همکاري و از تبلیغ کاالهاي مضر به سالمتی خودداري یاد شده با وزارت بهداشت، درمان و آ

  .نمایند

اي الزم براي تولید، تأمین، توزیع و مصرف مواد غذایی،  تخصیص منابع اعتباري، تسهیالت بانکی و یارانه: ج

لم در در جهت دستیابی به سبد مطلوب غذایی و اختصاص منابع الزم براي شروع و تدارك براي ترویج غذاي سا

  .آموزان و همچنین کمک غذایی براي اقشار نیازمند وعدة غذایی دانش قالب میان

  :هاي تهیه و اجراي برنامه: د

  .ایمنی غذا -1
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  .کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف -2

 160ماده  

مصوب  قانون محاسبات عمومی کشور،“) 4(ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی موضوع ماده  کلیه وزارتخانه

سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به %) 50(و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد ” 1/6/1366

ها، مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی، به استثناي بانکها و مؤسسات اعتباري و شرکتهاي بیمه قانونی،  وزارتخانه

ل قوانین و مقررات عمومی به آنها، مستلزم ذکر تعلق داشته باشند و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمو

شرکت ملّی نفت ایران و شرکتهاي تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکتهاي تابعه : یا تصریح نام است، از جمله

آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران و شرکتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی 

  .باشند ي تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون میایران و شرکتها

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران  105ماده

17/1/1379مصوب 

هاي بزرگ تولیدي و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی  کلیه طرحها و پروژه

مورد ارزیابی هیئت وزیران ضوابط پیشنهادي شوراي عالی حفاظت محیط زیست و مصوب  بی، براساسیا و مکان

نظارت بر . هاي مذکور الزامی است مجریان طرحها و پروژه رعایت نتایج ارزیابی توسط. زیست محیطی قرار گیرد

  .باشد حسن اجراي این ماده برعهده سازمان برنامه و بودجه می

  تبصره  

هاي عمرانی و اشتغالزائی در  حفاظت محیط زیست موظف است راهکارهاي عملی و اجرائی پروژه سازمان 

طریقی فراهم نماید که ضمن رعایت مسائل زیست محیطی، طرحهاي توسعه عمرانی  به مناطق حفاظت شده را

  .متوقف نگردد
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 با اعمال اصالحات 10/12/1351قانون برنامه و بودجه کشور مصوب

  تعاریف -فصل اول 

  27/11/1380الحاقی ( 1ماده(  

  :تعریف اصطالحات مندرج در این قانون به قرار زیر است 

  .منظور از سازمان، سازمان برنامه و بودجه است -سازمان  -  1بند  

اي است که ضمن آن توسعه اقتصادي و اجتماعی براي یک دوره  منظور برنامه -برنامه درازمدت  - 2بند  

  .شود بینی می ریزیهاي پنجساله پیش برنامه تر به عنوان راهنماي نیدهساله یا طوال

منظور برنامه جامعی است که براي مدت پنج سال تنظیم و به تصویب  -برنامه عمرانی پنجساله  -  3بند  

در . شود سیاستهاي توسعه اقتصادي و اجتماعی طی همان مدت مشخص می رسد و ضمن آن هدفها و مجلسین می

دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات  مه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکتهاياین برنا

بخش  هاي عمرانی شرکتهاي دولتی و گردد از یک طرف و اعتبارات جاري و عمرانی دولت و هزینه عمرانی می

  .گردد بینی می خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدفهاي مذکور پیش

منظور برنامه عملیات اجرائی دولت است که ساالنه تنظیم و همراه بودجه کل کشور  -ه ساالنه برنام ـ 4بند  

ضمن آن در قالب هدفها و سیاستهاي مندرج در برنامه عمرانی پنجساله  تقدیم مجلس شوراي ملی میگردد و

  .ودش تعیین می هدفهاي مشخص و عملیات اجرایی ساالنه هر دستگاه اجرایی با اعتبار مربوط

اي است که در آن براي اجراي برنامه ساالنه منابع مالی الزم  منظور بودجه -بودجه عمومی دولت  -  5بند  

  .شود دستگاههاي اجرایی تعیین می بینی و اعتبارات جاري و عمرانی پیش

بودجه منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنجساله به صورت کلی و در  -اعتبارات جاري  - 6بند  

هاي جاري دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیتهاي  هزینه عمومی دولت به تفکیک جهت تأمین

  .شود بینی می اقتصادي و اجتماعی دولت پیش
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منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنجساله به صورت کلی و در بودجه  -اعتبارات عمرانی  - 7بند  

هاي  و همچنین توسعه هزینه) اعتبارات عمرانی ثابت (جراي طرحهاي عمرانی ا عمومی دولت به تفکیک جهت

  .شود بینی می پیش) عمرانی غیر ثابت اعتبارات (هاي اقتصادي و اجتماعی دولت  جاري مربوط به برنامه

 منظور فعالیتهاي جاري و طرحهاي عمرانی دستگاههاي اجرایی است که در برنامه -عملیات اجرایی  - 8بند  

  .گردد ساالنه مشخص می

منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که براي تحقق بخشیدن به  -فعالیت جاري  -  9بند  

  .گردد شود و هزینه آن از محل اعتبارات جاري تأمین می می هدفهاي برنامه ساالنه طی یک سال اجرا

ست که بر اساس مطالعات توجیهی منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی ا -طرح عمرانی  -  10بند  

شود طی مدت معین و با اعتبار معین براي تحقق  دستگاه اجرایی انجام می فنی و اقتصادي یا اجتماعی که توسط

هاي غیرثابت وابسته در  شامل هزینه گذاري ثابت بخشیدن به هدفهاي برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمایه

هاي اجراي آن از محل اعتبارات  گردد و تمام یا قسمتی از هزینه ت اجرا میدوره مطالعه و اجرا و یا مطالعا

  :گردد شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم می تأمین می عمرانی

برداري عالوه بر  منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره -طرح عمرانی انتفاعی   - الف 

  .سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید هاي جاري و استهالك تأمین هزینه

هاي رفاه اجتماعی و عملیات  منظور طرحی است که براي انجام برنامه -طرح عمرانی غیر انتفاعی   -ب

لی آن گردد و هدف اص جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می زیربنایی و یا احداث ساختمان و تأسیسات

  .باشد حصول درآمد نمی

منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستگاههاي اجرایی با  -طرح مطالعاتی  -پ

  .گردد متخصص براي بررسی خاصی اجرا می مؤسسات علمی و یا مطالعاتی

استانداري یا  -شاهنشاهی نیروها و سازمانهاي تابعه ارتش  -منظور وزارتخانه  -دستگاه اجرایی  -  11بند  

شرکت  -مؤسسه وابسته به دولت  -مؤسسه دولتی  -وابسته به شهرداري  شهرداري و مؤسسه -فرمانداري کل 

دار اجراي قسمتی از برنامه ساالنه  عهده المنفعه و مؤسسه اعتباري تخصصی است که مؤسسه عمومی عام -دولتی 

  .بشود
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منظور دستگاهی است که پس از اجرا و تکمیل طرح عمرانی طبق  - برداري دستگاه مسئول بهره -  12بند  

گردد این دستگاه ممکن است همان دستگاه  برداري و نگهداري از آن می بهره قوانین و مقررات مربوط موظف به

  .اجراکننده طرح و یا دستگاه دیگري باشد

مندرج در قانون محاسبات عمومی اصطالحاتی که در این قانون تعریف نشده است طبق تعاریف  - 13بند  

  .خواهد بود

  .هاي بخش دولتی است ها منهاي ارزش کل بدهی منظور ارزش کل دارائی - ارزش خالص 

  .دهد منظور آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می -درآمد  

  .دهد ولتی است که ارزش خالص را کاهش میمنظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهاي بخش د - اعتبار هزینه  

اي است که طی مدت بیش از یکسال در  هاي تولید شده یا تولید نشده منظور دارایی - اي  هاي سرمایه دارایی 

  .رود فرآیند تولید کاال و خدمات بکار می

دارایی تولید شده  .هایی است که در فرآیند تولید حاصل گردیده است منظور دارایی - هاي تولید شده  دارایی 

  .شود موجودي انبار و اقالم گرانبها تقسیم می هاي ثابت، به سه گروه عمده دارایی

اي است که طی مدت بیش از یکسال بطور مکرر و مستمر  هاي تولید شده منظور دارایی - هاي ثابت  دارایی 

  .شود در فرآیند تولید به کار برده می

دماتی است که توسط تولید کنندگان به منظور فروش، استفاده در تولید و منظور کاالها و خ -موجودي انبار  

  .شوند یا سایر مقاصد در آینده نگهداري می

منظور اقالمی با ارزش قابل مالحظه است که نه به منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل  -اقالم گرانبها  

  )فلزات گرانبها کتب خطی، مانند تابلو، . (شود ارزشی که دارند نگهداري می

مانند زمین و  . (اند هاي مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده منظور دارایی -هاي تولید نشده  دارایی 

  )ذخایر معدنی

منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که براي تحقق بخشیدن به هدفهاي ساالنه برنامه  -فعالیت  

  .گردد ورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تأمین میم شود و منابع طی یک سال اجرا می
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منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که  - اي  هاي سرمایه اعتبار طرح تملک دارایی 

شود طی مدت معین و با  اجتماعی که توسط دستگاه اجرائی انجام می براساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادي و

گذاري ثابت یا مطالعه براي  سرمایه ساله به صورت براي تحقق بخشیدن به هدفهاي برنامه توسعه پنج اعتبار معین

گردد و منابع مورد نیاز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملک  اي اجرا می ایجاد دارایی سرمایه

  .گردد می شود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم اي تأمین می سرمایه هاي دارایی

  شوراي اقتصاد - فصل دوم  

  2ماده  

اي از وزیران به شرح زیر و  به منظور هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادي کشور شورایی مرکب از عده

  :شود وزیر به نام شوراي اقتصاد تشکیل می ریاست نخست رییس کل بانک مرکزي ایران به

  وزیر دارایی 

  وزیر اقتصاد 

  جتماعیوزیر کار و امور ا 

  وزیر کشاورزي و منابع طبیعی 

  وزیر تعاون و امور روستاها 

  وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه 

  وزیر یکی از وزیران مشاور به انتخاب نخست 

  .در جلسات شورا بر حسب ضرورت سایر وزیران نیز شرکت خواهند کرد 

  3ماده  

  :ددار خواهد بو شوراي اقتصاد وظایف زیر را عهده

  .هاي عمرانی کشور تعیین هدفهاي کلی برنامه - 1

  .ها و سیاستهاي اقتصادي و اجتماعی جهت طرح در هیأت وزیران مشی بررسی خط - 2
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  .هاي عمرانی جهت طرح در هیأت وزیران اظهار نظر نسبت به برنامه - 3

  .تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور - 4

  .در هیأت وزیرانبررسی بودجه کل کشور براي طرح  - 5

اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مسئوالن دستگاههاي اجرایی در زمینه اجراي طرحها و فعالیتها با آن  - 6

  .نمایند مواجه و در شورا مطرح می

تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطاي وام از محل اعتبارات عمرانی به مؤسسات دولتی و  -  7

  .در بخش عمومی و شهرداریها به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان ر مؤسساتشرکتهاي دولتی و سای

گذاري مؤسسات  تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطاي وام و یا مشارکت دولت در سرمایه - 8

  .مؤسسات اعتباري تخصصی به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان خصوصی از طریق بانکها و

اي مرکب از  یاستها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجی که توسط کمیتهتصویب اصول و س - 9

  .اقتصاد و سازمان و بانک مرکزي ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد نمایندگان وزارت دارایی، وزارت

هاي  مهها و مقررات مربوط به اجراي این قانون و قوانین برنا نامه بررسی و اظهار نظر نسبت به آیین -  10

  .شود جهت طرح و تصویب در هیأت وزیران می عمرانی پنجساله که توسط سازمان تهیه

وظایفی که در سایر قوانین به هیأت عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجراي این قانون به  - 11

  .عهده شوراي اقتصاد خواهد بود

 تبصره  

  .ر خواهد بوددا وظیفه دبیرخانه شوراي اقتصاد را سازمان عهده

  سازمان برنامه و بودجه - فصل سوم  

  4ماده  

شود و رییس آن سمت وزیر  وزیر اداره می سازمان برنامه و بودجه مؤسسه دولتی است که زیر نظر نخست

  .مشاور را دارا خواهد بود
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  5ماده  

  :است تنظیم بودجه و نظارت به قرار زیر - ریزي  وظایف و اختیارات سازمان در زمینه برنامه

ریزي و تنظیم بودجه و تهیه گزارشهاي  هاي اقتصادي و اجتماعی به منظور برنامه انجام مطالعات و بررسی - 1

  .اقتصادي و اجتماعی

  .تهیه برنامه درازمدت با تبادل نظر با دستگاههاي اجرایی و تسلیم آن به شوراي اقتصاد - 2

  .ن قانونتهیه برنامه عمرانی پنجساله طبق فصل چهارم ای - 3

  .ها و سیاستهاي مربوط به بودجه کل کشور به شوراي اقتصاد مشی پیشنهاد خط - 4

  .تهیه و تنظیم بودجه کل کشور - 5

  .ها و پیشرفت ساالنه آنها طبق مفاد فصل نهم این قانون نظارت مستمر بر اجراي برنامه - 6

  .هاي آماري کشور هماهنگ نمودن روشها و برنامه - 7

  .وزیر بی دارایی و عملکرد دستگاههاي اجرایی کشوري و گزارش آن به نخستارزشیا - 8

  .بررسی گزارشها و مسائلی که باید در شوراي اقتصاد مطرح شود - 9

  6ماده  

شوند و  وزیر به موجب فرمان همایونی منصوب می معاونان سازمان به پیشنهاد رییس سازمان و موافقت نخست

  .باشند ها می ونان وزارتخانهمعا مشمول مقررات مربوط به

  هاي عمرانی پنجساله تهیه برنامه - فصل چهارم  

  7ماده  

ساله برنامه دوره بعد را بر اساس پیشنهادهاي دستگاههاي  سازمان باید قبل از پایان هر دوره برنامه عمرانی پنج

راي اقتصاد تسلیم نماید تا پس از ها تهیه و به شو تلفیق آنها با در نظر گرفتن اولویت اجرایی و مطالعات خود و

  .ارسال داردهیئت وزیران بررسی و تأیید براي طرح در 
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  8ماده  

دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان هر دوره برنامه الیحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس 

  .تقدیم نماید

  9ماده  

و حجم عملیات و اعتبارات مربوط در قالب برنامه هاي کلی عملیات اجرایی بخشهاي مختلف شامل نوع  برنامه

  .کمیسیونهاي برنامه مجلسین خواهد رسید عمرانی فوق به تصویب

  10ماده  

هاي عمرانی و ایجاد هماهنگی در عملیات دستگاههاي اجرایی و همچنین  به منظور تبادل نظر در تهیه برنامه

ها با احتیاجات مناطق مختلف کشور  یق برنامهمؤسسات عمومی و بخش خصوصی و تطب ایجاد هماهنگی بین

  .دستگاههاي اجرایی تشکیل خواهد داد ریزي با هاي مشترك برنامه هایی به نام کمیته سازمان کمیته

  بودجه کل کشور -فصل پنجم  

  11ماده  

  .شود بودجه کل کشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومی و با رعایت این قانون تهیه می

  12ماده  

هاي اجرایی همراه با اعتبارات جاري دستگاههاي اجرایی در بودجه  عتبارات طرحهاي عمرانی در قالب برنامها

  .گردد تصویب به مجلس شوراي ملی تقدیم می کل کشور منظور و براي

  13ماده  

عمرانی  کلیه دستگاههاي اجرایی مکلفند برنامه ساالنه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاري و

  .تهیه بودجه به سازمان ارسال دارند مورد نیاز طبق دستورالعمل
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  14ماده  

هاي وابسته به هر یک از  هاي جاري و طرحهاي عمرانی پیشنهادي دستگاه بودجه و برنامه ساالنه شامل فعالیت

مومی و یا باالترین ارسال به سازمان بر حسب مورد به تأیید وزیر مربوط یا مجمع ع ها باید قبل از وزارتخانه

  .مسئول دستگاه رسیده باشد

  15ماده  

اي دارد ساالنه در بودجه کل  اعتبارات طرحهاي عمرانی مربوط به هر استان یا فرمانداري کل که جنبه ناحیه

منظور و در اختیار هر یک از استانداران یا فرمانداران کل گذاشته خواهد شد تا طبق  کشور تحت عنوان خاص

  .االنه به مصرف برسانندبرنامه س

  1تبصره  

این قانون و  7هاي عمرانی موضوع این ماده را سازمان و دستگاههاي اجرایی ذیربط با توجه به ماده  برنامه

مناطق مربوط و نمایندگان انجمنهاي استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران  نظرات نمایندگان مجلسین در

  .مایدن کل و فرمانداران تهیه می

  2تبصره  

نامه مربوط به تهیه و تنظیم و اجراي طرحهاي عمرانی موضوع این ماده را شامل  سازمان موظف است آیین

ها به استانداران و فرمانداران کل و  استان و شهرستان و تفویض اختیار از طرف وزارتخانه نحوه مشارکت انجمنهاي

  .تسلیم نمایدهیئت وزیران به  جهت تصویب همکاري با آنها و نظارت بر اجراي آن را تهیه و

  16ماده  

دولت به تدریج مقدمات استانی کردن آن قسمت از اعتبارات جاري را که قابل تفکیک به استانها و 

خواهد نمود به نحوي که تا پایان برنامه پنجم اعتبارات مزبور به تفکیک هر  باشند فراهم فرمانداریهاي کل می

  .ل در بودجه کل کشور منعکس شوداستان و فرمانداري ک
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  17ماده  

گذاري در بخش دولتی شرکتهاي دولتی که از محل منابع داخلی  به منظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه

نمایند و  جهت احداث ساختمان یا ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید و یا توسعه می گذاري خود اقدام به سرمایه

کند  مجموعاً از پنجاه میلیون ریال تجاوز می ه آنها از محل منابع مالی داخلی خودگذاري ساالن کل مبلغ سرمایه

هماهنگ  گذاري سال بعد خود را جهت تلفیق و مکلفند هر سال در موقع تنظیم بودجه کل کشور برنامه سرمایه

  .نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت به سازمان ارسال نمایند

  .ازمان بررسی و نظر خود را جهت تأیید در شوراي اقتصاد مطرح خواهد نمودبرنامه پیشنهادي شرکت را س 

وزراء و سایر مقامات که از طرف دولت به سمت نماینده صاحبان سهام یا به عنوان دیگر در مجامع عمومی  

  .موظفند نظر شوراي اقتصاد را در تصویب بودجه دستگاه رعایت نمایند و یا شوراهاي شرکتها عضویت دارند

  18ماده  

هاي الزم و تلفیق و هماهنگ نمودن پیشنهادهاي دستگاههاي اجرایی در مورد  سازمان پس از انجام رسیدگی

قانون محاسبات عمومی تنظیم  26عمرانی الیحه بودجه کل کشور را با رعایت ماده  فعالیتهاي جاري و طرحهاي

  .خواهد نمود

  19ماده  

  .یه دستگاههاي اجرایی جهت اجرا ابالغ خواهد شدوزیر به کل بودجه مصوب از طرف نخست

در اجراي بودجه دستگاه اجرایی مکلف است بر اساس شرح فعالیتها و طرحها که بین دستگاه و سازمان مورد  

  .مصوب عمل نماید توافق واقع شده است در حدود اعتبارات

  20ماده  

کند اعتبار مورد نیاز تا پایان کار  تجاوز می در مورد طرحهاي عمرانی که مدت اجراي آنها از یک سال مالی

گردد تعیین و همراه با بودجه کل کشور  اولین سالی که طرح مزبور در آن منظور می به تفکیک ساالنه در بودجه
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درباره کلیه مبلغ طرح با رعایت اعتبارات ساالنه  رسد و دستگاه اجرایی مجاز به تأمین اعتبار و تعهد به تصویب می

  .باشد شده میتفکیک 

  1تبصره  

روش فوق در مورد طرحهاي عمرانی که مدت اجراي آنها از دوره برنامه عمرانی پنجساله تجاوز نماید نیز 

  .قابل اجرا خواهد بود

  2تبصره  

هرگاه در مورد برخی از طرحها تعیین مبلغ اعتبار مورد نیاز براي تکمیل طرح در سالهاي بعد در موقع تهیه 

طرف دستگاه اجرایی مقدور نباشد تغییر طرح و برنامه اجرایی به تصویب کمیسیونهاي  ودجه سال ازپیشنهادهاي ب

موکول به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شوراي  رسد و تأمین اعتبار و اصالح و تغییر بودجه برنامه مجلسین می

تحصیل این مجوز  عد موکول بهملی است و قبول هر گونه تعهد مالی از طرف دستگاههاي اجرایی براي سالهاي ب

  .خواهد بود

  اجراي طرحهاي عمرانی - فصل ششم  

  21ماده  

مسئولیت تهیه و اجراي طرحهاي عمرانی با دستگاههاي اجرایی است و اجراي طرحهاي عمرانی از نظر 

  .اهد بودمعامالتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خو مقررات استخدامی و مالی و

در مورد طرحهاي انتفاعی در صورتی که دستگاه اجرایی داراي مقررات مالی و معامالتی و استخدامی خاص  

تواند اجازه دهد که  میهیئت وزیران المنفعه  عمرانی مربوط به مؤسسات عام خود باشد همچنین در مورد طرحهاي

  .اجراي طرحها طبق مقررات خاص دستگاه صورت گیرد

 تبصره  

رگاه در مورد تشخیص انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن طرح اختالف نظر بین سازمان و دستگاه اجرایی بروز ه

  . شوراي اقتصاد خواهد بود نماید اتخاذ تصمیم نهایی با
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 22ماده

هیئت نامه مصوب  بندي مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان بر اساس آیین تشخیص صالحیت و طبقه

ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه بر اساس  .گرفت ت خواهدصوروزیران 

  .گیرد توسط دستگاه اجرایی انجام میهیئت وزیران نامه مصوب  آیین

 تبصره  

ارجاع کار از طرف دستگاه اجرایی به مؤسسات علمی و یا تخصصی جهت اجراي طرحهاي مطالعاتی همچنین 

  .تأیید سازمان خواهد بود داد مربوط باانعقاد قرار

 23ماده

سازمان براي تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهاي مربوط به 

بر اساس آن دستورالعمل الزم به دستگاههاي هیئت وزیران و پس از تصویب  اي تهیه نامه طرحهاي عمرانی آیین

  .باشند می دستگاههاي اجرایی موظف به رعایت آن نماید و اجرایی ابالغ می

  24ماده  

هاي ساالنه از محل درآمد نفت و مشتقات  منابع مالی دولت جهت اجراي عملیات هر برنامه عمرانی و برنامه

باشد و  مستقیم و سایر درآمدهاي دولت و نیز وامها و اعتبارات داخلی و خارجی می آن، مالیاتهاي مستقیم و غیر

  .مربوط در خزانه متمرکز خواهد شد وجوه

میزان و نحوه تأمین اعتبار هر برنامه عمرانی از منابع مالی مذکور ضمن قانون همان برنامه تعیین و به  

  .تصویب خواهد رسید

  25ماده  

میزان وامها و اعتبارات خارجی به صورت نقد یا از طریق انتشار اوراق قرضه و خرید کاال و خدمات از 

مذکور که جهت تأمین تمام یا قسمتی از هزینه طرحهاي عمرانی تحصیل  ا تضمین وامها و اعتباراتخارج ی

وامها و اعتبارات که تحت عناوین  گردد و میزان شود طبق قانون هر دوره برنامه عمرانی تعیین و مشخص می می
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شود نباید از کل  رداد منعقد میفوق طی هر دوره برنامه عمرانی جهت تحصیل و یا تضمین آن موافقتنامه یا قرا

  .تعیین شده در قانون برنامه عمرانی همان دوره تجاوز نماید مبلغ

گردد و وزارت دارایی به نمایندگی از  امور مربوط به وامها و اعتبارات خارجی در وزارت دارایی متمرکز می 

شده فوق نسبت به تحصیل وامها و  این قانون در حد میزان تعیین 3ماده 9طرف دولت مجاز است با رعایت بند 

  .هاي مربوط را امضاء نماید اعتبارات اقدام نموده و قراردادها و موافقتنامه

  .وزارت دارایی مکلف است ظرف یک ماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آن را به مجلسین تقدیم نماید 

  1تبصره  

گردد پس از تصویب کمیسیونهاي  نها منعقد میقراردادهایی که براي تحصیل وام از دولتهاي خارجی با آ

  .خواهد بود دارایی مجلسین قابل اجرا

  2تبصره  

انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وام و یا اعتبار مشترکاً توسط دستگاه اجرایی مربوط و وزارت دارایی 

  .صورت خواهد گرفت

  3تبصره  

بینی شده در بودجه همان سال تجاوز  مبلغ کل پیش میزان استفاده از منابع مالی خارجی در هر سال نباید از

  .نماید

  26ماده  

در مواردي که اجراي طرحهاي عمرانی انتفاعی به عهده یک شرکت دولتی یا مؤسسه بازرگانی وابسته به 

تواند بنا به  اجراي طرح مذکور مستلزم تحصیل وام یا اعتبار خارجی است دولت می دولت محول شده است و

نسبت به تحصیل وام یا اعتبار مورد نظر با جلب  زارت دارایی به شرکت یا مؤسسه مزبور اجازه دهد کهپیشنهاد و

هیئت تصویب  موافقت قبلی وزارت دارایی نسبت به شرایط قرارداد اقدام نموده و قراردادهاي مربوط را پس از

یا مؤسسه موظف است اقساط اصل و  شرکت. به نام خود امضاء و مبادله نموده و به موقع اجرا بگذاردوزیران 

مربوط به وامها و اعتبارات مذکور را در بودجه خود منظور و در سر رسیدهاي مقرر  هاي بهره و سایر هزینه

  .پرداخت نماید
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 تبصره  

تواند در صورت لزوم و بنا به پیشنهاد وزارت دارایی به آن وزارت اجازه دهد وام یا اعتبار موضوع  دولت می

در صورتی که شرکت یا مؤسسه وام گیرنده به تعهدات مربوط عمل . تضمین نماید را از طرف دولت این ماده

مطالبات خود را از این بابت از محل  تواند رأساً و یا از طریق بانک مرکزي ایران ننماید وزارت دارایی می

ییهاي شرکت یا مؤسسه وام و سایر دارا) هاي بانکی منجمله سپرده (درآمدهاي جاري و یا داراییهاي نقدي 

  .وصول نماید گیرنده

  27ماده  

مؤسسات و شرکتهاي دولتی و مؤسسات وابسته به دولت که براي تأمین قسمتی از هزینه طرحهاي 

گردد احتیاج به تحصیل وام یا اعتبار خارجی  اعتبارات عمرانی دولت تأمین نمی گذاري خود که از محل سرمایه

شرایط و مفاد قرارداد مربوط به آن تحصیل  ت کتبی وزارت دارایی را نسبت به مبلغ وام وداشته باشند باید موافق

  .نمایند

کلیه شرکتهایی که به موجب قوانین و مقررات خاص خود شمول قوانین و مقررات دولتی در مورد آنها  

که به موجب قانون خاص شرکت دولتی یا وابسته به دولت  باشد و نیز هر مؤسسه یا موکول به ذکر نام آنها می

  .اختیار تحصیل وام یا اعتبار خارجی را داشته باشد نیز مشمول این ماده خواهند بود

  تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی و جاري - فصل هشتم  

  28ماده  

این قانون بر اساس قانون  21تعهد و پرداخت هر گونه وجهی براي اجراي طرحهاي عمرانی با توجه به ماده 

متخلفین از حکم این ماده همچنین اشخاصی . بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت ت عمومی و قانونمحاسبا

صدور دستور یا امضاي سند یا قرارداد یا قولنامه و  که در اجراي طرحهاي عمرانی بدون تأمین اعتبار مبادرت به

عمومی  قانون محاسبات 85اده نظائر آن که دینی بر ذمه دولت ایجاد کند بنمایند مشمول مجازات مقرر در م

  .خواهند بود
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  29ماده  

دار پرداخت اعتبارات مصوبه بودجه کل  از تاریخ شروع برنامه پنجم عمرانی کشور وزارت دارایی عهده

هاي عمرانی  عمرانی و نیز پرداخت بدهیها و وصول مطالبات ناشی از اجراي برنامه کشور اعم از اعتبارات جاري و

هاي عمرانی گذشته به عهده سازمان  اجراي برنامه تعیین و تشخیص بدهیها و مطالبات ناشی از. گذشته خواهد بود

  .است

هاي گذشته را هر سال در بودجه کل کشور  سازمان اعتبار الزم براي پرداخت بدهیهاي مربوط به برنامه 

  .منظور خواهد کرد

  30ماده  

رسد بر اساس گزارشهاي اجرایی  دولت به تصویب میکلیه اعتبارات جاري و عمرانی که در بودجه عمومی 

اي مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان  هاي معین شده توسط کمیته دوره بودجه و پیشرفت عملیات در

اي خواهد بود که بنا  آن به موجب آییننامه هاي الذکر و دوره نحوه تخصیص اعتبارات فوق. شود تخصیص داده می

  .رسد میهیئت وزیران رت دارایی و سازمان به تصویب به پیشنهاد وزا

  31ماده  

هاي بانکی و غیر بانکی مربوط به  بازپرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نیز کارمزد و سایر هزینه

 هاي عمرانی و یا سایر قوانین به منظور تأمین و پرداخت طبق قوانین و مقررات برنامه وامها و اعتبارات خارجی که

باشد و انجام این پرداختها نیاز به کسب  دارایی می هزینه طرحهاي عمرانی اخذ شده و خواهد شد به عهده وزارت

  .اي نخواهد داشت مجوز جداگانه

  .ساله اعتبار الزم جهت انجام این پرداختها را در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد سازمان همه 

  32ماده  

رانی جهت اجراي طرحهاي عمرانی انتفاعی به دستگاههاي اجرایی مربوط وجوهی که از محل اعتبارات عم

  .وام خواهد بود شود به صورت پرداخت می



  ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران  برنامه پنج مجموعه                                                                 364

  

کند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با  دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می 

  .وزارت دارایی در سر رسید مقرر به خزانه بپردازد

  33ماده  

شود  برخی از طرحهاي انتفاعی که توسط شرکتهاي دولتی و مؤسسات وابسته به دولت اجرا میدر مورد 

پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد از اعتبار الزم براي اجراي طرح  تواند به شوراي اقتصاد می

  .انتفاعی به صورت بالعوض اعطاء شود

  نظارت –فصل نهم  

  34ماده  

ت در مورد اجراي فعالیتها و طرحهاي عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاري و سازمان موظف اس

هاي  منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاست شود به عمرانی دولت تأمین می

ت طرحها و مقایسه ها و مشخصا دستورالعمل تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور،

منظور  هاي زمانی فعالیتهاي جاري و طرحهاي عمرانی مربوط نظارت کند و براي انجام این پیشرفت کار با جدول

به طور مستمر از عملیات طرحها و فعالیتهاي دستگاههاي اجرایی بازدید و بازرسی کند و دستگاه اجرایی را مرتباً 

  .ذاردحاصل از آن بگ در جریان نظارت و نتایج

  35ماده  

دستگاههاي اجرایی موظفند در پیشرفت فعالیتهاي جاري و طرحهاي عمرانی مراقبت دائم به عمل آورده و 

شود اطالعات الزم را به سازمان تسلیم نمایند و کلیه تسهیالت و  سازمان تعیین می منظماً به ترتیبی که از طرف

  .فعالیتها و طرحها از هر حیث فراهم سازند نتایج اجراي همکاري الزم را براي نظارت و ارزشیابی سازمان بر
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  36ماده  

وزارت دارایی در فواصل زمانی منظم صورت کاملی از مبالغی که ذیحسابان از محل اعتبارات عمرانی 

  .نماید شود تهیه و به سازمان ارسال می بین وزارت دارایی و سازمان توافق می کنند طبق روشی که پرداخت می

  37ماده  

سازمان موظف است گزارشهاي مربوط به پیشرفت عملیات عمرانی و بودجه کل کشور را به شرح زیر تنظیم 

  :نماید وزیر تسلیم و به نخست

گزارش ششماهه حاوي پیشرفت عملیات و مشکالت اجراي طرحها و فعالیتها با توجه به پرداختهاي  -  1

  .ن مشکالتمشخص جهت رفع ای انجام شده و همچنین پیشنهادهاي

بینی وضع  گزارش اقتصادي ساالنه شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادي کشور در سال گذشته و پیش -  2

  .سال جاري و سال بعد

وزارت اقتصاد و بانک مرکزي ایران منتهی تا پایان شهریور  -گزارش مزبور باید با همکاري وزارت دارایی  

  .م شودتسلی وزیر ماه هر سال توسط سازمان به نخست

اي از  گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهاي ناتمام در هر دوره برنامه به انضمام خالصه - 3

  .شش ماه پس از پایان هر دوره برنامه هاي عمرانی پرداخت شده حداکثر تا هزینه

تحقق هدفهاي  گزارش مربوط به هر دوره برنامه باید حاوي اظهار نظر صریح نسبت به ارزشیابی عملیات و 

  .وزیر به مجلسین تقدیم شود هر دوره برنامه توسط نخست برنامه بوده و پیوست گزارش جامع عملکرد

  38ماده  

دستگاههاي اجرایی که بیش از بیست و پنج درصد منابع مالی خود را از محل بودجه عمومی دریافت 

عایت تصمیمات شوراي حقوق و دستمزد مزایاي کارکنان خود موظف به ر دارند از نظر پرداخت حقوق و می

  .باشند و درباره آنها نظارت طبق مفاد این فصل به عمل خواهد آمد می

  مقررات مختلف -فصل دهم  
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  24/3/1358اصالحی ( 39ماده(  

در مورد معامالت مربوط به طرحهاي  1349قانون محاسبات عمومی مصوب دي ماه  71در اجراي ماده 

از ده میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب کمیسیون سه نفري و با تأیید  عامله بیشعمرانی، چنانچه مبلغ م

متجاوز از دویست میلیون ریال باشد موکول به  شود و در صورتی که مبلغ وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی عملی می

  .برسد تصویب شوراي اقتصاد آن است که تصمیم هیأت سه نفري به پیشنهاد وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی به

  40ماده  

آید به حساب اموال و دارایی  کلیه اموال و داراییهایی که پس از اجراي طرحهاي عمرانی انتفاعی به وجود می

  .طرح منظور خواهد شد برداري دستگاه مسئول بهره

آید  لعاتی به وجود میکلیه ابنیه، تأسیسات و اموالی که در اثر اجراي طرحهاي عمرانی غیر انتفاعی و مطا 

برداري است که ابنیه و  دستگاه اجرایی و یا دستگاه مسئول بهره متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با

مزبور و یا درآمدهاي ناشی از  استفاده یا واگذاري حق استفاده از اموال. تأسیسات و اموال مزبور را در اختیار دارد

  .و تأسیسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد برداري از این نوع ابنیه بهره

تواند طبق ضوابطی که از طرف سازمان پیشنهاد خواهد شد مالکیت زمین و تأسیسات  میهیئت وزیران  

  .المنفعه مجري طرح واگذار نماید عمومی عام طرحهاي عمرانی غیر انتفاعی را به مؤسسات

د انتقال را ندارند و در صورتی که به جهتی از جهات مؤسسات مزبور حق واگذاري زمین و تأسیسات مور 

المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال واگذاري به دولت اعاده  عام مؤسسه منحل گردد و یا انجام خدمات

  .خواهد گردید

  41ماده  

ه وزارت ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتی به عهد از تاریخ اجراي این قانون امور حسابرسی کلیه وزارتخانه

وسیله حسابرسان خود یا حسابداران رسمی انجام دهد به منظور انجام وظائف حسابرسی  شود که به دارایی محول می

دارایی محول است شرکت حسابرسی وزارت آب و  که طبق این قانون و قانون محاسبات عمومی به عهده وزارت

است وابسته به  سیونهاي مربوط مجلسین رسیدهبه تصویب کمی 1350.9.29برق نیز که اساسنامه آن در تاریخ 
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. شود وزارت دارایی خواهد بود و وزیر دارایی به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکت تعیین می

اصالح دیگر در مواد اساسنامه شرکت مزبور به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیونهاي  هر گونه تغییر و

  .سین به عمل خواهد آمددارایی و استخدام مجل

  42ماده  

شود و مجمع عمومی آن مرکب  از تاریخ اجراي این قانون بانک اعتبارات صنعتی وابسته به وزارت اقتصاد می

  .رییس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود -دارایی  وزیر -از وزیر اقتصاد 

  .وزیر اقتصاد ریاست مجمع عمومی را به عهده خواهد داشت 

با هیئت وزیران امل بانک اعتبارات صنعتی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تأیید مجمع عمومی و تصویب مدیر ع 

  .شود فرمان همایونی منصوب می

  .شوند اعضاي هیأت مدیره بانک از طرف مجمع عمومی انتخاب می 

 تبصره  

دهد در  نامه خود انجام میبانک اعتبارات صنعتی انواع فعالیتهاي امانی را که عالوه بر وظایف مقرر در اساس

  .رسد، انجام خواهد داد بر پیشنهاد بانک به تصویب مجمع عمومی می آینده نیز بر طبق اصولی که بنا

  43ماده  

ها یا مؤسسات دولتی منتقل  به یکی از وزارتخانههیئت وزیران برداري کل کشور به تشخیص  سازمان نقشه

  .خواهد شد

  44ماده  

  .السابق تحت نظر سازمان انجام وظیفه خواهد کرد فیمرکز آمار ایران کما

دولت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون الیحه تجدید نظر در قانون تأسیس مرکز آمار  

  .ایران را تقدیم مجلسین نماید
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  45ماده  

کلیه مطالبات سازمان کلیه سهام متعلق به سازمان برنامه در شرکتها و بانکها و مؤسسات مالی مشابه و نیز 

هیئت  نامه تصویبمطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی طبق  برنامه از مؤسسات نامبرده و

. گردد دولتی به نمایندگی از طرف دولت منتقل می به یک یا چند وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکتوزیران 

  .خواهد شد تعیینهیئت وزیران  نامه تصویبزبور به موجب نمایندگی دولت در مجامع عمومی صاحبان سهام م

  46ماده  

ها به عهده مدیر عامل سازمان برنامه محول شده  نامه تصویبها و  نامه کلیه وظائفی که به موجب قوانین و آیین

  .به عهده وزیر مربوط و یا رییس سازمان محول خواهد شد هیئت وزیرانبود با تصویب 

  47ماده  

ها به عهده رییس دفتر بودجه واگذار شده به رییس سازمان محول  نامه ه به موجب قوانین و آیینوظائفی ک

  .گردد می

  .تواند هر یک از وظایف موضوع این ماده را به یکی از معاونان خود واگذار نماید رییس سازمان می 

  48ماده  

هاي عمرانی به وجود آمده و یا خواهد  نامهتواند تأسیسات انتفاعی و تولیدي را که در اثر اجراي بر دولت می

کننده این تأسیسات به شرکتهاي دولتی  را به پیشنهاد دستگاه ایجادکننده یا اداره آمد کالً یا قسمتی از سهام آن

مورد با توجه به مقررات مربوط به  بالعوض واگذار نموده و یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی بر حسب

  .فروش برساند

 49ده ما  

المللی و یا کشورهاي خارجی در  کمکهاي فنی خارجی و کمکهاي بالعوض که از طرف سازمانهاي بین

و همچنین برنامه کمکهاي ایران ) به استثناي کمکهاي مربوط به وزارت جنگ (گیرد اختیار دولت ایران قرار می
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نمایندگان وزارت امور خارجه و از  اي مرکب المللی و کشورهاي خارجی تحت نظر کمیته به سازمانهاي بین

  .وزارت دارایی و وزارت اقتصاد و سازمان تنظیم یا هماهنگ خواهد شد

  .اعتبار کمکهاي ایران به کشورهاي خارجی تحت عنوان خاص در بودجه عمومی دولت منظور خواهد گردید 

  50ماده  

و اعیانی و تأسیسات متعلق ) ر و بائراعم از دائ (هرگاه براي اجراي طرحهاي عمرانی احتیاج به خرید اراضی 

  :خصوصی باشد به طریق زیر عمل خواهد شد به افراد یا مؤسسات

هرگاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهاي اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارات وارده توافق  - 1

تواند نسبت به  گاه اجرایی رأساً میخسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دست باشد، در صورتی که مبلغ معامله یا

معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشد  خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و در صورتی که مبلغ

  .برسد قانون محاسبات عمومی 71بهاي خرید ملک و یا میزان خسارت باید به تصویب هیأت مقرر در ماده 

بنیه و تأسیسات و خسارات وارده بین مقامات اجراکننده طرح و مالک هرگاه نسبت به بهاي اراضی و ا - 2

بر حسب محل اجراي طرح در استان مرکز به وسیله هیأتی مرکب از  توافق حاصل نشود بها و میزان خسارت

فرمانداریهاي کل به وسیله هیأتی  وزیر کشور، دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان و در استانها و

ب از استاندار یا فرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رییس اداره ثبت استان یا فرمانداري کل، با مرک

گردند تعیین خواهد شد و رأي این  نظر کارشناسان صالحیتدار که از طرف هیأتهاي مزبور انتخاب می توجه به

ون و امور روستاها یا نماینده او به جاي استان مرکز وزیر تعا در مورد امالك مزروعی در. هیأتها قطعی است

به جاي استاندار یا  وزیر کشور و در سایر استانها و فرمانداریهاي کل رییس اداره تعاون و امور روستاهاي استان

  .فرماندار کل خواهد بود

یات مالك تعیین قیمت عبارت است از بهاي عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عمل - 3

در مواردي که ملک محل سکونت مالک باشد . طرح مربوط در قیمت آنها طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تأثیر

اعاشه مالک منحصر به درآمد همان  عالوه بر بهاي عادله صدي ده به قیمت ملک افزوده خواهد شد و هرگاه ممر

  .خت خواهد شددیگر قیمت عادله از این بابت به او پردا% 15ملک متصرفی باشد 
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در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در مورد بهاي ملک و یا میزان خسارت، دستگاه  - 4

شش ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت بهاي آن و یا پرداخت خسارت اقدام  اجرایی موظف است حداکثر ظرف

اثر خواهد بود  ین صورت توافق حاصل شده بیدر غیر ا .نماید و یا آنکه انصراف خود را از خرید ملک اعالم کند

  .تواند هر گونه عملی را نسبت به ملک خود اعم از فروش، اجاره و غیره انجام دهد و مالک می

در مورد امالك مزروعی با توجه به قانون نحوه انتقال اراضی واگذاري به زارعین مشمول قوانین و  - 5

م و عالوه بر پرداخت بهاي عادله معادل پانزده درصد قیمت اقدا 1351.9.21مقررات اصالحات ارضی مصوب

نمایند به نسبت  سکونت خود را ترك می نشینان و برزگرانی که محل مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوش

  .تعداد عائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد

ین حقوقی در ملک مورد بحث داشته در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهاي محل، زارع -  6

آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آنها پرداخت و بقیه به مالک  باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص

  .پرداخت خواهد شد

المدت یا تبدیل به احسن  اي که فروش آنها مجاز نیست به طریق اجاره طویل نسبت به امالك موقوفه - 7

در صورتی که زارعین طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهاي محل  رد امالك موقوفهدر مو. عمل خواهد شد

  .شود حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان به تشخیص آن اداره تأمین می

تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک  -  8

این  2پس از تودیع قیمت تعیین شده به وسیله هیأتهاي مذکور در بند  فق با مالکبه مالک و در صورت عدم توا

یا خسارت نباید موجب وقفه یا  به هر صورت عدم توافق در قیمت ملک -ماده در صندوق دادگستري مجاز است 

از  در صورتی که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس. تأخیر در اجراي طرح عمرانی گردد

ملک در صندوق حسابداري دادگستري محل، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را  سپردن قیمت

  .نماید مذکور اقدام می امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه قطعی ملک

اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههاي اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصالتی و  -  9

هیئت وزیران گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف  قرار می هاي گاز و نفت مجاري آب و لولهبرق و 

. وجهی پرداخت نخواهد شد گیرد و از بابت این حق ارتفاق تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می
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ز شروع مراحل طرح عمرانی مالك تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل ا

  .عمل شهرداریها باشد مورد

الذکر از بین  در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تأسیسات فوق -  10

و خسارات وارده را  هاي اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته برود و یا خساراتی به آنها وارد شود دستاه

  .این قانون بپردازند طبق مقررات

دار هستند در صورتی که  در مواردي که شهرداریها مسئولیت اجراي طرحهاي عمرانی را عهده - 11

عمران شهري نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات و پرداخت  شهرداري مربوط مشمول قانون نوسازي و

  .خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود

  51ماده  

المنفعه احتیاج به  ها یا مؤسسات دولتی و مؤسسات عام اه براي اجراي طرحهاي عمرانی یکی از وزارتخانههرگ

ها و یا مؤسسات دولتی دیگر داشته باشد انتقال به  ابنیه و تأسیسات متعلق به وزارتخانه خرید اراضی دائر یا بائر و

رعایت مراتب مندرج در قانون اصالح قانون  شرط و به صورت بالعوض و بههیئت وزیران  نامه تصویبموجب 

  .خواهد گرفت انجام 1351بهمن ماه  16واگذاري اراضی و ابنیه دولتی به مؤسسات خیریه و درمانی مصوب 

 تبصره  

در صورتی که اراضی و ابنیه و تأسیسات متعلق به شرکت دولتی باشد بها بر اساس ارزش تعیین شده در 

  .پرداخت است ترازنامه شرکت مربوط قابل

  52ماده  

سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ اجراي این قانون تشکیالت خود را تنظیم و به تصویب سازمان 

  .کشور برساند امور اداري و استخدامی

  1تبصره  

با آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که حداکثر تا یک ماه از تاریخ تصویب تشکیالت جدید متصدي 

  :طرق زیر عمل خواهد شد نشوند به یکی ازپست سازمانی 
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شوند و حقوق بازنشستگی  سال سابقه خدمت باشند بازنشسته می 20مستخدمین رسمی که حداقل داراي  -الف  

شغل مورد تصدي آنها در تاریخ تصویب این قانون خواهد بود که طبق ماده  این عده برابر با حقوق گروه و پایه

  .شود مقررات مربوط به آن تعیین می قانون استخدام کشوري و 30

ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوري باشند به  مستخدمینی که مورد نیاز وزارتخانه - ب 

  .شوند دستگاههاي مزبور منتقل می

با سایر مستخدمین موضوع این تبصره که مفاد بند الف یا ب درباره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون  - ج 

  .دام کشوري عمل خواهد شداستخ

  2تبصره  

ها یا مؤسسات دولتی  آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که در تاریخ تصویب این قانون در وزارتخانه

  .شوند به خدمت اشتغال دارند به دستگاههاي مزبور منتقل شده محسوب می مشمول قانون استخدام کشوري

  53ماده  

ها و مقررات  نامه کلیه آیین. به مورد اجرا گذاشته خواهد شد 1352اه این قانون از تاریخ اول فروردین م

برسد و هیئت وزیران به تصویب  1352توسط سازمان تهیه و تا پایان شهریور ماه  بینی شده در این قانون باید پیش

  .اهد بودو مقررات جاري معتبر خو ها نامه ها و مقررات فوق تصویب نشده است آیین نامه تا زمانی که آیین

1/6/1366 مصوب کشور عمومی محاسبات قانون  

  تعاریف - اول فصل 

 1 ماده  

 سایر و درآمدها بینی پیش حاوي و تهیه مالی سال یک براي که است دولت مالی برنامه کشور کل بودجه

 و بوده شود، می ونیقان هدفهاي و سیاستها نیل به منجر که عملیاتی انجام براي ها هزینه برآورد و اعتبار تأمین منابع

  :شود می تشکیل زیر شرح به قسمت سه از
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  :است زیر اجزاء شامل که دولت عمومی بودجه -1

 بودجه قانون مالی سال در مستقیم غیر یا و مستقیم طور به که اعتبار تأمین منابع و دریافتها بینی پیش -  الف 

  .گردد می اخذ کل داري خزانه حسابهاي طریق از ها دستگاه وسیله به

 و عمرانی جاري اعتبارات براي اختصاصی یا و عمومی درآمدهاي محل از که پرداختهایی بینی پیش - ب

  .گردد انجام مربوط مالی سال در تواند می اجرایی دستگاههاي اختصاصی

  .اعتبار تأمین منابع سایر و درآمدها بینی پیش شامل بانکها و دولتی شرکتهاي بودجه -  2

  .شود می منظور کشور کل بودجه در فوق عناوین از غیر عنوانی تحت که ساتیمؤس بودجه - 3

 2 ماده  

  .بشود یا و شده شناخته عنوان این به قانون موجب به که است مشخصی سازمانی واحد وزارتخانه

 3 ماده  

 اداره گانه سه قواي از یکی نظر زیر و ایجاد قانون موجب به که است مشخصی سازمانی واحد دولتی مؤسسه

  .ندارد وزارتخانه عنوان و شود می

 تبصره  

 شناخته دولتی مؤسسه قانون این نظر از. گردد می اداره جمهوري ریاست نظر زیر که جمهوري ریاست نهاد

  .شود می

 4 ماده  

 حکم به یا و شود ایجاد شرکت صورت به قانون اجازه با که است مشخصی سازمانی واحد دولتی شرکت

 50 از بیش و باشد شده شناخته دولتی شرکت عنوان به و شده مصادره یا و شده ملی صالح گاهداد یا و قانون

 شود، ایجاد دولتی شرکتهاي گذاري سرمایه طریق از که تجاري شرکت هر. باشد دولت به متعلق آن سرمایه درصد

  .شود می تلقی دولتی شرکت است، دولتی هاي شرکت به متعلق آن سهام درصد پنجاه از بیش که مادام
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 تبصره  

 بانکها نزد اشخاص هاي سپرده انداختن کار به منظور به اینها امثال و مزارعه و مضاربه طریق از که شرکتهایی

  .شوند نمی شناخته دولتی شرکت قانون این نظر از شوند می یا شده ایجاد بیمه شرکتهاي و اعتباري مؤسسات و

 5 ماده  

 اجازه با که هستند مشخصی سازمانی واحدهاي قانون این نظر از لتیدو غیر عمومی نهادهاي و مؤسسات

  .شود می یا و شده تشکیل داد، عمومی جنبه که خدماتی و وظایف انجام منظور به قانون

 تبصره  

 تصویب به و پیشنهاد دولت طرف از مربوط مقررات و قوانین به توجه با نهادها و مؤسسات قبیل این فهرست

  .رسید خواهد میاسال شوراي مجلس

 6 ماده  

  .شود می ختم ماه اسفند پایان به و آغاز ماه فروردین اول از که است شمسی هجري سال یک مالی سال

 7 ماده  

 هاي برنامه اجراي و اهداف به نیل منظور به معین مصارف یا مصرف براي که است مبلغی از عبارت اعتبار

  .رسد می اسالمی شوراي مجلس تصویب به دولت

 8 ماده  

 آنها براي اعتباري مربوط بودجه در که گذشته سنوات پرداخت قابل بدهیهاي از است عبارت بالمحل دیون

 شده ایجاد دستگاه اختیار بدون زیر طرق از یکی به صورت دو هر در و مصوب اعتبار بر زائد یا و نشده منظور

  :باشد

  .صالحه مراجع طرف از صادره قطعی احکام - الف 
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 حق مانند شده انجام خدمات از ناشی دولتی شرکتهاي و دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه به بدهی اعانو - ب

  .باشد شده ایجاد اجرایی دستگاه اختیار از خارج که مشابه هاي هزینه و پست مخابراتی، ها هزینه آب، برق اشتراك

 طرف از بند این موضوع بالمحل دیون انواع. باشد شده ایجاد دستگاه اختیار از خارج که بدهیهایی سایر - ج

  .شد خواهد اعالم و تعیین دارایی و اقتصادي امور وزارت

 9 ماده  

 مشخص دولتی مؤسسه یا وزارتخانه یک فعالیت از قسمتی یا و بودجه داخل در را هزینه نوع هزینه، مواد

  .کند می

 10 ماده  

 شرکتهاي سهام سود و مالیات و دولتی ساتمؤس و ها وزارتخانه درآمدهاي از است عبارت عمومی درآمد

 عنوان تحت کشور کل بودجه قانون در که درآمدهایی سایر و مالکیت و انحصارات از حاصل درآمد و و دولتی

  .شود می منظور عمومی درآمد

 11 ماده  

 درآمد و اختصاصی درآمد و عمومی درآمد عنوان تحت که وجوهی کلیه از است عبارت دولت دریافتهاي

 اهداء خاصی مصارف براي که هدایایی استثناء به هدایا و ها سپرده و اعتبار تأمین منابع سایر و دولتی شرکتهاي

  .شود متمرکز کل داري خزانه حسابهاي در باید قانون موجب به که وجوهی سایر و اینها مانند و گردد می

 12 ماده  

 پرداختهاي از برگشتی قرضه، اوراق انتشار وام، نوانع تحت که منابعی از عبارتند اعتبار تأمین منابع سایر

  .ندارند درآمد ماهیت و شود می بینی پیش کشور کل بودجه قانون در مشابه عناوین و قبل سالهاي
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 13 ماده  

 نهادها و دولتی شرکتهاي و دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه به مربوط هاي نقدینه از است عبارت عمومی وجوه

 مؤسسات و افراد حق به متعلق که مذکور سازمانهاي به وابسته مؤسسات و دولتی غیر عمومی مؤسسات و

   خصوصی

 و دخل قابل قانون موجب به عمومی مصارف براي منحصراً آن تحصیل منشاء و نحوه از صرفنظر و نیست

  .باشد می تصرف

 1 تبصره  

 ماده این در مذکور دستگاههاي ختیارا در موقت طور به که آنها مانند و الضمان وجه سپرده، نظیر وجوهی

 اختیار در که مادام است استرداد قابل خاص شرایط حصول یا و معین مدت انقضاء از پس و گیرد می قرار

 حکم در آن صاحب اعراض احراز یا وجه صاحب رضایت بدون آنها در تصرف باشد می مزبور هاي دستگاه

  .دگرد می تلقی عمومی وجوه در قانونی غیر تصرف

 2 تبصره  

  .است عمومی وجوه حکم در نیز ماده این در مذکور سازمانهاي به متعلق بهادار اوراق و اسناد

 14 ماده  

 بودجه در خاص مصارف یا مصرف براي قانون موجب به که درآمدهایی از است عبارت اختصاصی درآمد

 تصویب از پس سال سه تا اکثرحد است موظف دولت و گردد می منظور اختصاصی درآمد عنوان تحت کشور کل

  .نماید حذف را اختصاصی بودجه قانون، این

 15 ماده  

 سایر و کاال فروش یا و خدمت ارائه قبال در که درآمدهایی از است عبارت دولتی شرکتهاي درآمد

  .گردد می شرکتها آن عاید هستند آنها انجام به مجاز مقررات و قوانین موجب به مذکور شرکتهاي که فعالیتهایی
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 16 ماده  

 کمک عنوان تحت مزبور شرکتهاي که منابعی از است عبارت دولتی شرکتهاي اعتبار تأمین منابع سایر

 کردن منظور به مجاز قانون موجب به مشابه عناوین یا و گردش در سرمایه کاهش ذخائر، از استفاده وام دولت،

  .هستند مربوط هاي بودجه در آن

 تبصره  

  .است جاري بدهیهاي بر جاري هاي دارایی مازاد ماده این در مذکور گردش در سرمایه از منظور

 17 ماده  

 براي آنها انجام یا تحصیل که پرداختهایی سایر و خدمات و کاال انتخاب و تعیین از است عبارت تشخیص،

  .است ضروري اجرایی دستگاههاي هاي برنامه اجراي به نیل

 18 ماده  

  .معین هزینه براي مصوب اعتبار از قسمتی یا تمام دادن اختصاص از است عبارت اعتبار تأمین

 19 ماده  

  :از ناشی دولت ذمه بر دین ایجاد از است عبارت قانون این نظر از تعهد

  .خدمت دادن انجام یا کاال تحویل - الف 

  .باشد شده منعقد مقررات رعایت با که قراردادهایی اجراي - ب

  .ذیصالح و قانونی جعمرا از شده صادر احکام -  ج

  .قانون اجازه با المللی بین مجامع یا سازمانها در عضویت و المللی بین قراردادهاي به پیوستن - د 

 20 ماده  

  .بدهی کننده اثبات مدارك و اسناد موجب به پرداخت قابل بدهی میزان تعیین از است عبارت تسجیل
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 21 ماده  

 دستگاه یا و دولتی شرکت یا و دولتی مؤسسه یا وزارتخانه مجاز ماتمقا وسیله کتباً که است اي اجازه حواله

 قابل بدهیهاي و تعهدات تأدیه براي اجرایی دستگاههاي سایر یا و دولتی غیر عمومی نهادهاي یا و محلی اجرایی

  .شود می صادر ذینفع وجه در ذیحساب عهده به مربوط اعتبارات محل از پرداخت

 22 ماده  

 موضوع شده صادر هاي حواله پرداخت منظور به وجه دریافت براي ذیحساب که است ديسن وجه درخواست

 باشد می مجاز خزانه در شده متمرکز وجوه محل از قانون موجب به که پرداختهایی سایر و قانون این 21 ماده

 وجه در استان در خزانه نمایندگی عهده یا و مرکز در خزانه عهده مربوط وجوه یا و اعتبارات محل از مورد حسب

  .کند می صادر ذیربط اجرایی دستگاه پرداخت بانکی حساب

 23 ماده  

 عناوین یا کمک عنوان تحت یا تعهد قبال در ذینفع به قطعی طور به که است پرداختهایی از عبارت هزینه

  .گیرد می صورت مربوط مقررات و قوانین رعایت با مشابه

 24 ماده  

 جمهوري مرکزي بانک نزد عمومی درآمد حساب در بانکی اعتبار از است عبارت خزانه گردان تنخواه

 نقدي احتیاجات رفع براي مالی سال هر در معین میزان به آن از استفاده اجازه قانون موجب به که ایران اسالمی

  .رددگ می واریز سال پایان تا منتها و شود می داده دارایی و اقتصادي امور وزارت به سال همان در خزانه

 27/11/1380الحاقی (ه تبصر(  

  گردد بودجه عمومی دولت تعیین می%) 3(گردان خزانه حداکثر تا سه درصد  میزان تنخواه
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 25 ماده  

 الزم تسهیالت ایجاد منظور به مصوب اعتبارات محل از خزانه که وجهی از است عبارت استان گردان تنخواه

 نمایندگان اختیار در استانی بودجه نظام تابع محلی اجرایی ايدستگاهه عمرانی و جاري هاي هزینه پرداخت در

  .دهد می قرار استان هر مرکز در خزانه

 26 ماده  

 اعتبارات محل از استان در خزانه نمایندگی یا و خزانه که وجهی از است عبارت حسابداري گردان تنخواه

 قرار ذیحساب اختیار در قبل سالهاي داختپر قابل تعهدات و جاري سال هاي هزینه از بعضی انجام براي مصوب

  .گردد دریافت مجداً وجه درخواست صدور با و واریز شده صادر هاي حواله قبال در تا دهد می

 27 ماده  

 تأیید با ذیحساب طرف از حسابداري گردان تنخواه محل از که وجهی از است عبارت پرداخت گردان تنخواه

 یا و واحدها اختیار در ها هزینه از برخی انجام براي آنها طرف از جازم مقامات یا و مؤسسه رییس یا وزیر

 گیرد می قرار هستند گردان تنخواه دریافت به مجاز آن اجرایی هاي نامه آیین و قانون این موجب به که مأمورینی

  .دارند دریافت وجه مجدداً و تحویل هزینه اسناد شود می انجام مربوط هاي هزینه که تدریج به تا

 28 ماده  

 طبق قراردادها و احکام اساس بر مربوط اعتبارات محل از که پرداختی از است عبارت پرداخت پیش

  .گیرد می صورت تعهد انجام از پیش مقررات

 29 ماده  

  .گیرد می صورت مقررات رعایت با تعهد از قسمتی اداي منظور به که پرداختی از است عبارت الحساب علی
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 30 ماده  

  :از است عبارت قانون این نظر از سپرده

 دریافت دولت حقوق تضییع از جلوگیري یا و تأمین منظور به مقررات و قوانین طبق که وجوهی -  الف 

  .است مربوط قراردادهاي و مقررات و قانون در مقرر شرایط تابع آن ضبط یا و استرداد و گردد می

 حقوقی یا و حقیقی اشخاص از قضایی مراجع رفط از صادره احکام یا و قرارها موجب به که وجوهی - ب

  .باشد می استرداد قابل بعضاً یا کالً مذکور مراجع احکام و قرارها موجب به و گردد می دریافت

 تودیع ثالث اشخاص نفع به دولتی دستگاههاي نزد اشخاص توسط قانونی مقررات اساس بر که وجوهی - ج

  .شود پرداخت ینفعذ به مربوط مقررات رعایت با تا گردد می

 تبصره  

 برق، و آب اشتراك حق یا و ودیعه عنوان تحت مقررات موجب به دولتی دستگاههاي توسط که وجوهی

 نظر هر از و گردد نمی تلقی سپرده قانون این نظر از شود می دریافت اشخاص از آنها نظایر و گاز تلکس، تلفن،

  .باشد می خود به مربوط مقررات مشمول

 31 ماده  

 واجد رسمی مستخدمین بین از دارایی و اقتصادي امور وزارت حکم موجب به که است مأموري یحسابذ

 و ها وزارتخانه در محاسباتی و مالی مقررات اجراي در الزم هماهنگی تأمین و نظارت اعمال منظور به صالحیت

 سمت این به دولتی غیر عمومی نهادهاي و مؤسسات و محلی اجرایی دستگاههاي و دولتی شرکتهاي و مؤسسات

  :داشت خواهد عهده به را زیر مشروحه وظایف سایر انجام و شود می منصوب

 و مربوط مقررات و ضوابط و قانون طبق بر حسابها تنظیم و نگاهداري و محاسباتی و مالی امور بر نظارت -  1

  .آنها سالمت و صحت

  .مالی دفاتر و اسناد حفظ بر نظارت -  2

  .بهادار اوراق و ها سپرده و نقدینه و وجوه تحول و تحویل و نگاهداري -  3

  .مذکور اموال بر نظارت دولتی اموال و حساب نگاهداري - 4
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 1 تبصره  

  .دهد می انجام را خود وظایف اجرایی دستگاه رییس نظر زیر ذیحساب

 2 تبصره  

 محل از که وجوهی دمور در قانون این 5 ماده موضوع دولتی غیر عمومی نهادهاي و مؤسسات ذیحساب

 خواهند منصوب دستگاه آن موافقت با دارایی و اقتصادي امور وزارت حکم با دارند، می دریافت عمومی درآمد

  .شد

 32 ماده  

 واجد رسمی کارکنان بین از دارایی و اقتصادي امور وزارت حکم با که است مأموري ذیحساب معاون

  .شود می منصوب سمت این به صالحیت

 33 ماده  

   دریافت به مربوط امور استان هر مرکز در که است مشخصی سازمانی واحد استان در خزانه نمایندگی

 بودجه نظام تابع اجرایی دستگاههاي ذیحسابان به حسابداري گردان تنخواه واگذاري و استان گردان تنخواه

 به که را وظایفی سایر و استان طحس در دولتی جاري حسابهاي افتتاح و استانی هاي بودجه اعتبار ابالغ و استانی

 استان در خزانه نمایندگی به شود می محول مزبور واحد عهده بر آن اجرایی هاي نامه آیین و قانون این موجب

  .داد خواهد انجام محل دارایی و اقتصادي امور کل مدیر نظر زیر مربوط

 34 ماده  

 به و ذیحساب موافقت با امانتدار و صالحیت واجد رسمی مستخدمین بین از که است مأموري اموال امین

 تنظیم و تحول و تحویل و حراست مسئولیت و منصوب سمت این به ذیربط مؤسسه یا وزارتخانه حکم موجب

. شود می واگذار او عهده به ابوابجمعی، تحت کاالهاي و است نقد وجه حکم در که اوراقی و اموال حسابهاي

 غیر و منقول اموال مورد در اموال امین مسئولیتهاي و وظایف حدود و انتخاب طرز و شرایط به مربوط نامه آیین

   وزارت طرف از قانون این مقررات رعایت با منقول
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  .رسد میهیئت وزیران  تصویب به و تهیه دارایی و اقتصادي امور

 35 ماده  

 منصوب سمت این به ذیربط دستگاه صالحیت واجد رسمی مستخدمین بین از که است مأموري کارپرداز

 اقدام مقررات رعایت با مجاز مقامات دستور طبق نیاز مورد خدمات و کاالها تدارك و خرید به نسبت و شود می

  .نماید می

 36 ماده  

 بین از مربوط اجرایی دستگاه حکم موجب به و ذیحساب موافقت با که است مأموري ذیحساب عامل

 این به شد خواهد معین ماده این اجرایی نامه آیین موجب هب که مواردي در صالحیت واجد رسمی مستخدمین

 محول او به ذیحساب توسط قانون این 31 ماده موضوع مسئولیتهاي و وظایف از قسمتی انجام و منصوب سمت

 ماهیت و طبع اقتضاي به که مادام دولتی واحدهاي و مأموران سایر و تدارکاتی واحدهاي و پردازان کار .شود می

 لحاظ از باشند می ذیحساب از پرداخت گردان تنخواه دریافت به مجاز محوله مأموریتهاي یا و خود نونیقا وظایف

  .شوند می محسوب ذیحساب عامل حکم در دریافتی گردان تنخواه واریز به مربوط مقررات

  بودجه اجراي -  دوم فصل

  اعتبار تأمین منابع سایر و درآمدها - 1 بخش 

 37 ماده  

 تلقی اشخاص از وصول براي مجوزي کشور کل بودجه در اعتبار تأمین منابع سایر یا و ددرآم بینی پیش

 رؤساي عهده به درآمدها موقع به صحیح حصول مسئولیت. دارد قانونی مجوز به احتیاج مورد هر در و گردد نمی

  .باشد می مربوط اجرایی دستگاههاي
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 38 ماده  

 مجاز خود به مربوط مقررات و قوانین طبق باشد نشده رمنظو کشور کل بودجه در که درآمدهایی وصول

  .است

 39 ماده  

 همچنین و شود می وصول کشور کل بودجه در منظور اعتبار تأمین منابع سایر و درآمدها محل از که وجوهی

 هک خزانه هاي حساب به باید بیمه هاي شرکت و اعتباري مؤسسات و بانکها استثناي به دولتی شرکتهاي درآمدهاي

  .شود تحویل گردد می افتتاح ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک در

 خود وجوه از مصوب بودجه حدود در بتوانند دولتی شرکتهاي که بدهد را الزم ترتیب است مکلف خزانه 

  .نمایند استفاده

 تبصره  

 در باشد تعلقم) تعاونی و خصوصی ( دولتی غیر بخش به آنها سهام از قسمتی که دولتی شرکتهاي مورد در

 اجرا قابل مذکور سهام صاحبان موافقت با باشد مغایر قانون این مواد از یک هر با آنها اساسنامه که صورتی

  .است االجرا الزم دولتی بخش به مربوط سهام به نسبت قانون این مواد صورت این غیر در و باشد می

 40 ماده  

 مورد فرمهاي نمونه دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه يدرآمدها وصول مورد در اجرایی روشهاي و عمل نحوه

 و تهیه دارایی و اقتصادي امور وزارت طرف از که بود خواهد دستورالعملهایی اساس بر منظور این براي استفاده

  .شد خواهد ابالغ

 تبصره  

 وصول اجرایی روشهاي مکلفند بیمه شرکتهاي و اعتباري مؤسسات و بانکها استثناء به دولتی شرکتهاي

  .برسانند دارایی و اقتصادي امور وزارت تأیید به را خود درآمدهاي
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 41 ماده  

 و بیمه شرکتهاي و بانکها استثناء به ( دولتی شرکتهاي و دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه وسیله که وجوهی

 حسابهاي به باید گردد می دریافت آنها نظائر یا و وثیقه یا و الضمان وجه یا و سپرده عنوان به) اعتباري مؤسسات

 از که دولتی بانکهاي سایر شعب یا و ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک در خزانه طرف از که مخصوصی

 شده واریز وجوه شود واریز گردد می افتتاح باشند داشته نمایندگی ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک طرف

 در وجوه تمرکز مخصوص حساب به ماه هر آخر در یدبا بود خواهد برداشت حق بدون که مذکور حسابهاي به

  .شود منتقل خزانه

 تبصره  

 طریق از است مکلف دارایی و اقتصادي امور وزارت و آید می عمل به خود مقررات طبق سپرده وجوه رد

 و تسریع موجبات دیگر مقتضی طریق به یا سپرده وجود تمرکز حساب از سپرده رد گردان تنخواه واگذاري

  .نماید فراهم را ماده این موضوع هاي سپرده کلیه رد در تسهیل

 42 ماده  

 اجراي تاریخ از ماه سه مدت ظرف حداکثر مکلفند دولتی شرکتهاي و دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه کلیه

 نشده اقدام ذینفع به آن رد به نسبت و گردیده دریافت مذکور تاریخ تا که را هایی سپرده وجوه کلیه قانون این

 مشخصات فهرست و منتقل ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک نزد خزانه سپرده وجوه تمرکز حساب به است

  .نمایند اعالم خزانه به را مذکور هاي سپرده کامل

 43 ماده  

 و شد خواهد ابالغ و تصویب دارایی و اقتصادي امور وزیر توسط 42 و 41 و 39 مواد اجراي نحوه نامه آیین

 قانون در مقرر مجازاتهاي به کشور محاسبات دیوان مستشاري هیأتهاي رأي موجب به مواد این اياجر از متخلف

  .شد خواهند محکوم کشور محاسبات
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 44 ماده  

 مربوط عمومی مجامع توسط شرکت زیان و سود حساب و ترازنامه تصویب از پس مکلفند دولتی شرکتهاي

 اقتصادي امور وزارت وجه در را دولت سهام سود همچنین و مالیات مبالغ پرداخت ترتیب ماه یک ظرف حداکثر

  .بدهند دارایی و

  .شود می محسوب عمومی وجوه در مجاز غیر تصرف حکم در ماده این اجراي از تخلف 

 تبصره  

 قبل سال زیان و سود حساب و نامه تراز سال هر ماه شهریور پایان تا که صورتی در مکلفند دولتی شرکتهاي

 حسابرس به که زیانی و سود حساب و ترازنامه ارقام مبناي بر باشد، نرسیده مربوط عمومی مجامع یبتصو به آنها

 80 معادل یا و مربوط مالیاتی قوانین طبق را متعلقه مالیات اند داده ارائه دارایی و اقتصادي امور وزارت منتخب

 است شده بینی پیش آنها براي کشور کل بودجه الیحه در نظر مورد مالی دوره مالیات عنوان به که را مبلغی درصد

  .نمایند پرداخت الحساب علی طور به دارایی و اقتصادي امور وزارت وجه در ماده این در مقرر ترتیب به

 45 ماده  

 و اي سرمایه هاي اندوخته سود، تقسیم پیشنهاد تصویب موقع در نیستند مجاز دولتی شرکتهاي عمومی مجامع

 سهام سود کاهش موجب که کنند تعیین طوري است شده بینی پیش آنها اساسنامه مفاد رد که را شرکت جاري

  .گردد کشور کل بودجه در دولت

 46 ماده  

 قرار استفاده مورد کشور کل بودجه در منظور عمومی درآمدهاي وصول براي که اوراقی و تمبر انواع

 سهامی شرکت در دولتی رسمی اسناد و اوراق سایر نهمچنی و مالکیت سند شناسنامه، گذرنامه، انواع و گیرند می

 نماینده نفر یک دارایی، و اقتصادي امور وزیر نماینده نفر دو از مرکب هیأتی نظارت تحت ایران دولتی چاپخانه

 چاپ اسالمی شوراي مجلس انتخاب به نفر یک و کشور محاسبات دیوان نماینده نفر یک و کشور کل دادستانی

  .گردد می ذیربط دولتی مؤسسه یا انهوزارتخ تحویل و
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 1 تبصره  

  .است دارایی و اقتصادي امور وزارت با ماده این مشمول اسناد و اوراق تشخیص

 2 تبصره  

 موضوع اسناد و اوراق و تمبر از قسمتی یا و تمام تحویل و چاپ اقتضاء صورت در است مجازهیئت وزیران 

 دولتی بانکهاي از دیگر یکی چاپخانه و ایران اسالمی جمهوري يمرکز بانک اسکناس چاپخانه به را ماده این

 به نیز مربوط بانک مقامات از نفر یک صورت این در و شود انجام مذکور هیأت نظارت تحت تا نماید محول

 خواهد عضویت مزبور هیأت در دارایی و اقتصادي امور وزیر نمایندگان از نفر یک جاي به بانک رییس انتخاب

  .داشت

 3 تبصره  

 وزارت پیشنهاد به بنا که است اي نامه آیین تابع مذکور هیأت نظارت نحوه همچنین و ماده این اجراي ترتیب

  .رسید خواهدهیئت وزیران  تصویب به دارایی و اقتصادي امور

 47 ماده  

 هکارانبد به مهلت دادن یا و دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه به اشخاص بدهی تقسیط براي که مواردي در

   مزبور

 یا و خاص مقررات موجب به بدهی موقع به پرداخت عدم یا و استنکاف از ناشی نقدي هاي جریمه نیز و

 و اقتصادي امور وزارت توسط که است اي نامه آیین طبق بر عمل نحوه باشد نشده تکلیف تعیین عمومی مقررات

  .شود می ردهگذا اجراء موقع بههیئت وزیران  تصویب از پس و تهیه دارایی

 تبصره  

 از دولت طلب استیفاي باشد شده ناشی تخلفاتی یا و جرائم ارتکاب از ماده این موضوع بدهیهاي چنانچه

   طریق

 اجرایی دستگاههاي توسط ذیربط مجرمین یا و متخلفین قانونی تعقیب از مانع مهلت دادن یا و بدهی تقسیط

  .بود نخواهد ذیصالح مراجع سایر یا مربوط
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 48 هماد  

 قطعیت مرحله به االجرا الزم اسناد و احکام موجب به که اشخاصی از دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه مطالبات

  .بود خواهد وصول قابل مستقیم هاي مالیات اجرایی مقررات طبق بر است رسیده

 49 ماده  

 اشتباه اضافی دریافت این منشاء که این از اعم شود وصول مقرر میزان بر زائد یا مجوز بدون که وجوهی

 اثر بر دریافتی اضافه تحقق که این یا و باشد مورد با وصولی مبلغ انطباق عدم یا و وصول مأمور یا کننده پرداخت

 حق اداي در که نحوي به عمومی درآمد محل از باید شود حاصل قضایی مقامات یا و ذیربط دستگاه رسیدگی

  .شود رد نگیرد صورت تأخیري ذینفع

 1 تبصره  

  .شود می اجرا مربوط مقررات گمرکی عوارض و حقوق عنوان به کاال صاحبان از دریافتی اضافه مورد در

 2 تبصره  

  .گیرد نمی تعلق تأدیه تأخیر خسارت آنان پرداختی اضافه بابت اشخاص مطالبات به

  پرداختها سایر و ها هزینه -  2 بخش 

 50 ماده  

 کند نمی حق ایجاد حقوقی یا و حقیقی از اعم اشخاص براي خود خودي به کشور کل بودجه در اعتبار وجود

  .آید عمل به خود به مربوط مقررات رعایت با باید اعتبارات از استفاده و

 51 ماده  

 ها وزارتخانه کند می تجاوز مالی سال یک از آن انجام نوعاً که مستمر جاري هاي هزینه از قسمت آن مورد در

 منعقد کند می تجاوز مالی سال از آن اجراي مدت که قراردادهایی متناسب مدت براي دتوانن می دولتی مؤسسات و

  . نمایند
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 را مربوط تعهدات پرداخت براي الزم اعتبارات خود ساالنه بودجه در مکلفند مذکور مؤسسات و ها وزارتخانه

  .نمایند منظور اعتبارات سایر بر مقدم

 تبصره  

 و برنامه وزارت و دارایی و اقتصادي امور وزارت طرف از آن شرایط و ماده این موضوع هاي هزینه انواع

  .شد خواهد ابالغ و تعیین بودجه

 52 ماده  

 اعمال با و حواله و تسجیل و تعهد و اعتبار تأمین و تشخیص مراحل طی از پس ترتیب به ها هزینه پرداخت

  .آمد خواهد عمل به مالی نظارت

 53 ماده  

 تأمین مسئولیت و مؤسسه رییس یا وزیر عهده به حواله و تسجیل و تعهد انجام و یصتشخ مسئولیت و اختیار

  .باشد می ذیحساب عهده به مقررات و قوانین با پرداخت تطبیق و اعتبار

 1 تبصره  

 سایر و فوق مقامات طرف از واسطه بدون و مستقیماً مورد حسب ماده این موضوع مسئولیتهاي و اختیارات

 سلب مسئولیت و اختیار تفویض مورد هیچ در لکن بود خواهد تفویض قابل بعضاً یا کالً مربوط دستگاه مقامات

  .کرد نخواهد کننده تفویض از مسئولیت و اختیار

 2 تبصره  

 شخص به ذیحساب و مؤسسه رییس یا وزیر به مربوط هاي مسئولیت و اختیارات تفویض ماده این اجراي در

 مجاز او نظر تحت کارکنان یا و ذیحساب به مؤسسه رییس یا وزیر هاي ئولیتمس و اختیار تفویض نیز و واحد

  .بود نخواهد
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 54 ماده  

 مرکز در آنها تابعه واحدهاي و دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه هاي هزینه پرداخت در تسهیل ایجاد منظور به

 اختیار در گردان تنخواه نوانع به الزم وجوه دارایی و اقتصادي امور وزارت کشور از خارج و شهرستانها و

  .داد خواهد قرار استانها در خزانه نمایندگیهاي و مربوط ذیحسابان

 و مربوط ذیحسابان اختیار در گردان تنخواه انواع از استفاده موارد و میزان و واگذاري نحوه نامه آیین 

  .داد خواهد قرار استانها در خزانه نمایندگیهاي

 این حسب بر آنها واگذاري که گردانهایی تنخواه انواع از استفاده موارد و میزان و واگذاري نحوه نامه آیین 

 و اقتصادي امور وزیر طرف از آنها واریز ترتیب همچنین و کند می پیدا ضرورت قانون این مواد سایر و ماده

  .گردید خواهد ابالغ و تصویب دارایی

 55 ماده  

 پیشنهاد به بنا شود، می منظور کشور کل بودجه قانون در شده یبین پیش هاي هزینه عنوان تحت که اعتباري

 سایر و قانون این مقررات رعایت باهیئت وزیران  تصویب و بودجه و برنامه وزارت تأیید و ذیربط وزراي

 داراي که اجرایی دستگاههاي مورد در است مجازهیئت وزیران  و باشد می مصرف قابل دولت عمومی مقررات

 مقررات طبق ماده این موضوع اعتبارات محل از واگذاري اعتبار که دهد اجازه باشند می خاص نیقانو مقررات

  .شود مصرف مربوط دستگاه خاص

 تبصره  

 اجرایی دستگاه مجاز مقامات توسط قانون این مفاد رعایت با ماده این موضوع اعتبار وجه درخواست و حواله

  .شد خواهد صادر وزیري نخست مجاز مقامات توسط باشند، می ذیحساب فاقد که دستگاهها سایر در و مربوط

 56 ماده  

 منظور کشور کل بودجه در جداگانه طور به که اعتباراتی محل از وجه درخواست و حواله صدور مرجع

 آنها براي قانون این در که مواردي در جز باشد نمی خاصی اجرایی دستگاه هاي هزینه به مربوط مستقیماً و شود می

  .شود می تعیین دارایی و اقتصادي امور وزارت توسط است شده تکلیف عیینت
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 57 ماده  

 دستگاههاي و اطالعات وزارت مورد در جز کشور کل بودجه در) سري ( عنوان تحت اعتبار کردن منظور

 و انونق این مقررات تابع رسد می تصویب به عنوان این تحت که اعتباراتی مصرف .است ممنوع انتظامی و نظامی

 و اطالعات وزیر طرف از حواله صدور و وزیر نخست موافقت با اطالعات وزارت مورد در و نیست قوانین سایر

 و پرداخت مربوط وزیر طرف از حواله صدور و دفاع عالی شوراي تأیید با انتظامی و نظامی دستگاههاي مورد در

 قبیل این گزارش گردد می منظور قطعی هزینه به دفاع عالی شوراي و وزیر نخست مصرف گواهی با ترتیب به

  .شود تقدیم اسالمی شوراي مجلس به وزیر نخست طریق از ماه شش ظرف حداکثر باید ها هزینه

 58 ماده  

 اعتبارات مورد در "بالمحل دیون "عنوان تحت دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه بودجه در مندرج اعتبارات

 و دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه عمرانی اعتبارات مورد در و دارایی و ياقتصاد امور وزارت موافقت با جاري

  .است مصرف قابل بودجه و برنامه وزارت تأیید با اجرایی دستگاههاي سایر

 59 ماده  

 مقررات طبق قراردادها یا احکام در مندرج شرایط اساس بر تعهد انجام از قبل است الزم که مواردي در

  .نمود تأدیه پرداخت بینی پیش عنوان به مبالغی مجاز مقامات تشخیص به وانت می شود پرداخت وجهی

 60 ماده  

 یا و نبوده مقدور دین تمام تأدیه براي الزم مدارك و اسناد تهیه یا و تسجیل عللی به بنا که مواردي در

 به الحساب علی نوانع تحت را شده انجام تعهد وجه از قسمتی توان می نباشد میسر تعهد مورد وجه تمام پرداخت

  .نمود پرداخت مجاز مقامات تشخیص
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 61 ماده  

 طبق قطعی هزینه به آنها احتساب و واریز نحوه همچنین و الحساب علی و پرداخت پیش تأدیه موارد و میزان

  .رسید خواهدهیئت وزیران  تصویب به و تهیه دارایی و اقتصادي امور وزارت طرف از که است اي نامه آیین

 62 ماده  

 وارداتی کاالهاي و خدمات براي توانند می صورتی در دولتی شرکتهاي و دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه - 1

 سود و گمرکی عوارض و حقوق و آن مبلغ کل معادل که نمایند اسنادي اعتبار افتتاح به اقدام خود نیاز مورد

  .باشند کرده تأمین اعتبار ذیربط، هاي هزینه سایر و بازرگانی

 باید آنها بهاي منعقده قراردادهاي موجب به که ماده این موضوع خدمات و کاالها از قسمت آن مورد در -  2

 ایران مرکزي بانک توسط اسنادي اعتبار افتتاح شود پرداخت فروشنده به بعد سالهاي در یکجا طور به یا و تدریجاً

 در الزم اعتبار بینی پیش بر مشعر بودجه و برنامه وزارت تعهد با مزبور خدمات و کاالها بهاي دریافت پیش بدون

  .بود خواهد مجاز مربوط سالهاي بودجه

 عنوان به تعهد حصول از قبل اسنادي اعتبار افتتاح بابت از که مبالغی شامل ماده این اجرایی نامه آیین -  3

 بانک و بودجه و رنامهب وزارت و دارایی و اقتصادي امور وزارت طرف از باشد می تأدیه قابل پرداخت پیش

  .رسید خواهدهیئت وزیران  تصویب به و تهیه ایران اسالمی جمهوري مرکزي

 15/12/1379اصالحی ( 63 ماده(  

 مالی سال آخر تا کشور کل بودجه قانون در منظور) ثابت گذاري سرمایه ( عمرانی و جاري اعتبارات کلیه

هاي جاري پایان  به ترتیب براي هزینه سال هر نشده صرفم اعتبارات وجوه مانده و است پرداخت و تعهد قابل

مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ هاي . گردد می هاي عمرانی پایان تیرماه سال بعد اصالح فروردین ماه و هزینه

 مربوط مالی سال آخر تا که تعهداتی. گردند مذکور پس از انقضاي مهلت ظرف ده روز به خزانه واریز می

 قابل زیر شرح به بعد سالهاي در باشد نشده پرداخت و شده ایجاد مصوب اعتبار حدود در رراتمق رعایت با

  :بود خواهد پرداخت
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 بودجه نشده پرداخت تعهدات ( عنوان تحت که خاصی اعتبار محل از جاري اعتبارات به مربوط تعهدات - 1

  .شود می منظور بعد سالهاي  بودجه در) قبل سالهاي مصوب

 مجاز مقامات تأیید و رسیدگی از پس عمرانی طرحهاي بعد به 1352 سالهاي به مربوط تتعهدا -  2

 مربوط طرحهاي موافقتنامه ضمن بعد سالهاي در که اعتباري محل از تعهد تأدیه زمان در اجرایی دستگاههاي

  .شود می منظور

 متوقف کالً یا و یافته هخاتم آنها عملیات که طرحهایی مورد در) 2( بند در مذکور سنوات تعهدات -  3

 وزارت موافقت با و تعهد تأدیه زمان در اجرایی دستگاههاي مجاز  مقامات تأیید و رسیدگی از پس است گردیده

 منظور همین به که خاصی  ردیف محل از یا و مربوط برنامه محل آن اعتبار که طرحی قالب در بودجه و برنامه

  .شود می بینی پیش سال هر بودجه در

 1 بصرهت  

 مقررات طبق سال همان احتیاجات تأمین براي مالی سال هر در که قراردادهایی موضوع خدمات یا کاال بهاي

 حداکثر قرارداد مدت پایان آنکه بر مشروط است شده تأمین مصوب عمرانی یا و جاري اعتبارات محل از و منعقد

 در بعضاً یا و کالً است آنها از یکی یا و قرارداد فینطر اختیار از خارج که عللی به ولی بوده مالی سال همان آخر

 مذکور اعتبارات محل از مورد حسب دارایی و اقتصادي امور وزارت تأیید با رسد می تعهد مرحله به بعد مالی سال

  .است پرداخت قابل ماده این) 2( و) 1( بندهاي در

 2 تبصره  

 نشده مصرف وجوه مانده لزوم صورت در که نماید اذاتخ ترتیبی است مجاز دارایی و اقتصادي امور وزارت

 مفاد رعایت با مالی سال هر پایان در دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه کشور از خارج واحدهاي اعتبارات به مربوط

  .گردد محسوب مذکور واحدهاي بعد سال  گردان تنخواه پاي به قانون این 54 ماده موضوع نامه آیین

 3 تبصره  

  .شود می محسوب سال آن پرداخت شود می صادر خزانه حسابهاي عهده سال هر پایان تا که چکهایی
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 15/12/1379اصالحی ( 64 ماده(  

 قابل مربوط درآمدهاي وصولی حدود در مالی سال آخر تا اختصاصی درآمدهاي محل از مصوب اعتبارات

به ترتیب براي  سال هر نشده مصرف اختصاصی درآمد محل از اعتبارات وجوه مانده و باشد می پرداخت و تعهد

مانده وجوه . گردد می هاي عمرانی پایان تیرماه سال بعد اصالح هاي جاري پایان فروردین ماه و هزینه هزینه

 تا که تعهداتی. گردند مصرف نشده تا تاریخ هاي مذکور پس از انقضاي مهلت ظرف ده روز به خزانه واریز می

 نشده پرداخت و شده ایجاد مربوط وصولی درآمدهاي و مصوب اعتبار حدود در مقررات رعایت با مالی سال آخر

  .بود خواهد پرداخت قابل قانون این 63 ماده یک بند موضوع اعتبار محل از بعد هاي سال در باشد

 1 تبصره  

 مصوب هاي بودجه در شده بینی پیش میزان بر زائد که ماده این موضوع اختصاصی درآمدهاي از مبلغ هر

  .گردد واریز کشور عمومی درآمد حساب به باید و نبوده مصرف قابل شود، وصول مربوط

 2 تبصره  

  .باشد می خود به مربوط مقررات مشمول و است مستثنی ماده این مقررات شمول از اجتماعی تأمین سازمان

 65 ماده  

 ترتیب مقررات و قوانین ایرس یا و قانون این موجب به که مواردي در جز مکلفند اجرایی دستگاههاي کلیه

 دائر بانک گواهی و دهند انجام مجاز بانکی حسابهاي طریق از منحصراً را خود پرداختهاي باشد شده مقرر دیگري

  :بر

  .ذینفع حساب به وجه انتقال - 1 

  .او قانونی مقام قائم یا ذینفع به وجه پرداخت -  2

  .گردد می محسوب پرداخت .او قانونی مقام قائم یا ذینفع وجه در حواله -  3

 66 ماده  

 مصرف و نیست الزامی قانون این مقررات رعایت اسالمی شوراي مجلس و نگهبان شوراي بودجه مورد در

 درخواست اساس بر مزبور اعتبارات و بود خواهد کدام هر خاص داخلی نامه آیین تابع آنها از یک هر اعتبارات
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 هستند مجاز ایشان طرف از که مقاماتی یا و اسالمی شوراي مجلس رییس و نگهبان شوراي دبیر طرف از وجه

  .باشد می پرداخت قابل خزانه توسط

 67 ماده  

  .است جاري اعتبارات بر ناظر منحصراً کشور کل بودجه در مندرج کمک عناوین

 68 ماده  

 در جداگانه و کامل طور به باید آنها به وابسته واحدهاي و دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه از یک هر بودجه

 دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه بودجه ضمن کمک عنوان تحت اعتبار کردن منظور و شود درج کشور کل بودجه

 دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه به یا و دولتی مؤسسه یا وزارتخانه همان وابسته و تابعه واحدهاي به پرداخت براي

  .است ممنوع بابت این از وجه نوع هر پرداخت همچنین و دیگر

مصوب   بودجه) 16(قانون محاسبات عمومی کشور به اعتبارات تبصره ) 68(قانون استفساریه عدم شمول قسمت اخیر ماده  

  23/12/1366مصوب  هاي اجرایی دستگاه 1366سال 

یت قسمت اخیر هاي اجرایی شامل ممنوع دستگاه 1366بودجه مصوب سال ) 16(اعتبارات منظور در تبصره  - ماده واحده  

نبوده و بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به خود قابل پرداخت  1366.6.1محاسبات عمومی کشور مصوب  قانون) 68(ماده 

  .است

 69 ماده  

 شود می منظور دولتی شرکتهاي جاري عملیات براي کمک عنوان به کشور کل بودجه قانون در که اعتباراتی

 قابل خزانه توسط مربوط مقررات رعایت با مذکور شرکتهاي مجاز ماتمقا وجه درخواست و حواله موجب به

  .بود خواهد پرداخت

 از عمومی مجمع مصوب زیان و سود حساب و ترازنامه اساس بر شرکت زیان مالی سال پایان از پس گاه هر 

 منابع محل از را حاصله زیان ابتدا است مکلف شرکت باشد کمتر مربوط مصوب بودجه در شده بینی پیش مبلغ

 نماید استفاده زیان باقیمانده جبران براي فقط دولت کمک از و تأمین خود مصوب بودجه در شده بینی پیش داخلی

  .نماید واریز خزانه حساب به را شده بینی پیش زیان تقلیل از ناشی دولت از دریافتی کمک مازاد و
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 تبصره  

 توسط زیان و سود حساب و ترازنامه تصویب زا پس ماه یک مدت ظرف حداکثر مکلفند دولتی شرکتهاي

  .نمایند مسترد خزانه به را ماده این موضوع برگشت قابل وجوه عمومی مجمع

 70 ماده  

 تدارك و خرید بابت اجرایی دستگاههاي اعتبارات و دولتی شرکتهاي داخلی منابع از خارج که وجوهی کلیه

 و مواد همان تدارك مصرف به منحصراً باید شود می داده صاصاخت عامه نیاز مورد اساسی کاالهاي و غذایی مواد

 این از دریافتی وجوه واریز منظور به مستقیماً باید مزبور کاالهاي و مواد فروش از حاصل وجوه. برسد کاالها

 بر کاالها و مواد قبیل این فروش و خرید از حاصل احتمالی زیان. شود تودیع مربوط بانکی حسابهاي به بابت

 وزارت منتخب حسابرس تأیید و رسیدگی از پس مصوب اعتبارات حدود در و مربوط مقررات و قوانین اساس

  .باشد می قطعی هزینه به احتساب و پرداخت قابل دارایی و اقتصادي امور

 1 تبصره  

 مربوط اجرایی دستگاه مالی عملیات از مجزا طور به باید مزبور کاالهاي و مواد فروش و خرید حساب

  .باشد پذیر امکان مستقل طور به مذکور حسابهاي رسیدگی که ترتیبی به شود هدارينگ

 2 تبصره  

 رسیدگی از قبل بودجه و برنامه وزارت موافقت و مربوط اجرایی دستگاه پیشنهاد به بنا لزوم موارد در

 به مربوط شده ینیب پیش زیان مبلغ درصد 70 معادل تا حداکثر دارایی و اقتصادي امور وزارت منتخب حسابرس

  .باشد می پرداخت قابل الحساب علی طور به ماده این موضوع کاالهاي فروش و خرید

 3 تبصره  

  .شد خواهد محسوب دولتی اموال و وجوه در قانونی غیر تصرف حکم در ماده این مقررات از تخلف نوع هر

 71 ماده  

 و دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه بودجه لمح از دولتی غیر مؤسسات و افراد به اعانه یا و کمک پرداخت

 باشند می وجوهی چنین تأدیه از ناگزیر مربوط قانونی وظایف اقتضاي به که مواردي در جز دولتی هاي شرکت

 وجوه و رسید خواهد سالمی شوراي مجلس تصویب به اعانات و ها کمک قبیل این پرداخت ضوابط .است ممنوع
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 هزینه حساب به کننده دریافت از رسید اخذ با کننده پرداخت دستگاههاي ابانذیحس توسط بابت این از پرداختی

  .باشد شده مقرر دیگري ترتیب مذکور ضوابط در آنکه مگر شد خواهد منظور قطعی

 تبصره  

 و دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه بودجه محل از کمک عنوان به که اعتباراتی مصرف بر است مکلف دولت

 پرداخت دولتی غیر مؤسسات به کشور کل بودجه ردیفهاي سایر در منظور اعتبارات محل از ای و دولتی شرکتهاي

  .کند اعمال مالی نظارت شود می

 برنامه وزارت و دارایی و اقتصادي امور وزارت پیشنهاد به بنا که است اي نامه آیین تابع مذکور نظارت نحوه 

  .رسید خواهدهیئت وزیران  تصویب به بودجه و

 16/4/1387اصالحی ( مکرر 71ه ماد(  

این قانون ) 2(ها، مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی موضوع ماده  پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه 

به دستگاههاي اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدي و غیرنقدي به جز در مواردي که در مقررات 

  .تشود ممنوع اس قانونی مربوط تعیین شده یا می

ها، مؤسسات دولتی و  این قانون براي مصارف خاص به وزارتخانه) 4(نقدي که با رعایت ماده   هدایاي

داري کل کشور براي دستگاههاي  شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه شرکتهاي دولتی اهداء می

اي  نامه کننده برابر آئین هدفهاي اهداءمصرف وجوه مذکور با رعایت . شود واریز گردد مذکور افتتاح شده یا می

رسد، هدایایی که به طور  خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می

گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهاي  ها و مؤسسات دولتی اهداء می غیرنقدي به وزارتخانه

هدایاي اهداء شده به سازمان . را باید طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمایند دولتی اینگونه موارد

شود و چنانچه اهداءکننده هدف خود را  هدایاي خاص تلقی می) ره( خمینی امام بهزیستی کشور و کمیته امداد

به مصرف خواهد ) ره(اعالم نکند با نظر شوراي مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی 

  .تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بالمانع است ياجرا. رسید
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 72 ماده  

 و قوانین سایر و قانون این مقررات تابع کشور کل بودجه در منظور عمرانی و جاري اعتبارات مصرف

  .باشد می دولت عمومی مقررات

 1 تبصره  

 قانون این در که مواردي در جز مصوب هاي بودجه اساس بر اختصاصی درآمدهاي محل از اعتبارات مصرف

 ذیربط اجرایی دستگاههاي که صورتی در و باشد می مربوط قانونی مقررات تابع است شده مکلف تعیین آنها براي

 دولتی عمومی مقررات و قوانین اساس بر مذکور اعتبارات نباشند موضوع این براي خاص قانونی مقررات داراي

  .بود واهدخ مصرف قابل

 2 تبصره  

 که مواردي در جز مصوب هاي بودجه اساس بر دولتی شرکتهاي اعتبار تأمین منابع سایر و درآمدها مصرف

 عمرانی طرحهاي اجراي لکن باشد می مربوط قانونی مقررات تابع است شده تکلیف تعیین آنها براي قانون این در

 دولت عمومی مقررات و قوانین سایر و قانون این مفاد تابع معامالتی و مالی مقررات نظر از مذکور هاي شرکت

 مفاد مشمول نیز است نام ذکر مستلزم آنها به عمومی مقررات شمول که دولتی سازمانهاي و شرکتها. بود خواهد

  .بود خواهند ماده این

 3 تبصره  

 اعتبارات مصرف يبرا خاصی قانونی مقررات داراي دولتی غیر عمومی نهادهاي و مؤسسات که صورتی در

 آنها اختیار در کشور کل بودجه قانون در منظور اعتبارات محل از که را جاري اعتبارات توانند می باشند خود

 به مربوط مقررات طبق است شده تکلیف تعیین آن براي صراحتاً قانون این در که مواردي در جز شود می گذارده

 در منظور اعتبارات محل از تبصره این موضوع تاعتبارا که مواردي در. برسانند مصرف به خود

 گذارده دولتی غیر عمومی نهادهاي و مؤسسات اختیار در کمک عنوان به دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه بودجه

 کننده دریافت مؤسسه رسید اخذ با را بابت این از پرداختی وجوه کمک کننده پرداخت دستگاه ذیحساب. شود می

  .نمود خواهد رمنظو قطعی هزینه به
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 4 تبصره  

 مقررات و قوانین سایر و قانون این تابع دولتی غیر عمومی نهادهاي و مؤسسات عمرانی طرحهاي اعتبارات

  .باشد می دولت عمومی

 5 تبصره  

 و مؤسسات) ثابت گذاري سرمایه ( عمرانی طرحهاي و جاري اعتبارات به مربوط هزینه اسناد و حساب

 امور وزارت منتخب حسابرسان وسیله ذیربط قانونی مراجع تصویب از قبل  باید یدولت غیر عمومی نهادهاي

  .گردد تحویل کشور محاسبات دیوان به حسابرسی براي آنها ساالنه حساب و شود رسیدگی دارایی و اقتصادي

 6 تبصره  

 دولتی غیر عمومی نهادهاي و مؤسسات از دسته آن جاري اعتبارات به مربوط معامالتی و مالی هاي نامه آیین

 توسط ورشک محاسبات دیوان قانون رعایت با بشود یا و شده مستثنی عمومی مقررات شمول از قانون موجب به که

  .رسید خواهد هیئت وزیران تصویب به و تنظیم دارایی و اقتصادي امور وزارت

 73 ماده  

 به مجاز مقررات موجب به که لتیدو مؤسسات و ها وزارتخانه مأمورین ابوابجمعی در حاصل تفریط و نقصان

 اعالم با مذکور اوراق یا و وجوه به نسبت باشد می است نقد وجه حکم در که اوراقی یا و نقد وجه نگهداري و اخذ

 کل بودجه در منظور نشده بینی پیش هاي هزینه اعتبار محل از کشور محاسبات دیوان رأي با مربوط اجرایی دستگاه

  .بود نخواهد امر مسئوالن قانونی تعقیب مانع اقدام نای. شود می تأمین کشور

 تبصره  

 منظور عمومی درآمد حساب به شد خواهد وصول بابت این از امر مسئوالن تعقیب اثر بر که وجوهی

  .گردد می
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 74 ماده  

 داري خزانه با آنها ارتباط چگونگی و استانها در خزانه نمایندگیهاي مسئولیتهاي و وظایف حدود و انجام نحوه

 این مفاد رعایت با که اي نامه آیین موجب به استان هر تابعه شهرستانهاي در مستقر اجرایی دستگاههاي و کل

  .شد خواهد معین رسد می دارایی و اقتصادي امور وزیر تصویب به قانون

 75 ماده  

 نیز و ستانهاشهر و مرکز در اجرایی دستگاههاي هاي هزینه براي وجه درخواست نحوه به مربوط مقررات

 امور وزارت طرف از که بود خواهد دستورالعملی موجب به نقدي هاي حواله و اعتبار ابالغ به مربوط مقررات

  .شد خواهد گذارده اجراء موقع به و تهیه دارایی و اقتصادي

 تبصره  

 و اههادستگ کلیه اعتبارات و سال آن مصوب عمرانی بودجه باید سال هر ماه اردیبهشت اول تا حداکثر

  .شود داده تخصیص مجري دستگاههاي به قانون طبق اعتبارات از مقداري و ابالغ آنها به ها موافقتنامه

 76 ماده  

 مؤسسات و بیمه شرکتهاي و بانکها استثناء به ( دولتی شرکتهاي و دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه براي

 استانها در خزانه نمایندگی یا و خزانه طرف از مورد حسب شهرستانها و مرکز در آنها تابعه واحدهاي و) اعتباري

 اسالمی جمهوري مرکزي بانک طرف از که دولتی بانکهاي سایر یا و ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک در

 استفاده .شد خواهد افتتاح مربوط پرداختهاي براي بانکی حسابهاي نیاز مورد تعداد به باشند، داشته نمایندگی ایران

 او طرف از مجاز مقام یا و ذیحساب مشترك امضاء با دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه مورد در مزبور هايحساب از

 به استان در خزانه نمایندگی یا و خزانه معرفی به مربوط دستگاه مجاز و مسئول مقامات از دیگر نفر یک الاقل و

. بود خواهد مجاز مذکور بانکی حسابهاي طریق از منحصراً نامبرده دستگاههاي پرداختهاي کلیه و آمد خواهد عمل

 شرکت ذیحساب و آنها اساسنامه در مذکور مقامات مشترك امضاء با دولتی شرکتهاي بانکی حسابهاي از استفاده

  .بود خواهد ممکن او طرف از مجاز مقام یا
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 تبصره  

   وجهی عمومی درآمد لمح از که مادامی قانون این 5 ماده موضوع دولتی غیر عمومی نهادهاي و مؤسسات

 در که اعتباراتی وجوه و بود خواهند ماده این مقررات مشمول مذکور وجوه مورد در و دارند می دریافت

 استان در خزانه نمایندگی یا و خزانه توسط رسد، می تصویب به دستگاهها قبیل این براي کشور کل بودجه قانون

  .باشد می داختپر قابل مذکور بانکی حسابهاي طریق از منحصراً

 77 ماده  

 فوري جنبه موضوعی که مواردي در از بعد سال احتیاجات رفع براي توانند می دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه

 دستگاه اجرایی مقام باالترین پیشنهاد به گردد دولت خسارت و زیان به منجر آن انجام در تأخیر و داشته فوتی و

 کاال خرید براي الزم قراردادهاي دارایی و اقتصادي امور وزارت موافقت با هبودج و برنامه وزارت تأیید و مربوط

 وزارت تشخیص به قراردادها گونه آن مبلغ که این بر مشروط نمایند منعقد مقررات رعایت با نیاز مورد خدمات یا

 بودن جدید رتصو در یا و سال آن در آن مشابه و مصوب اعتبار از بیش حداکثر مورد هر در بودجه و برنامه

 واحد مصوب پرسنلی غیر اعتبارات مجموع درصد ده از بیش حداکثر اجرایی دستگاه هر مورد در مجموعاً موضوع

   مقررات اساس بر و منعقده قرارداد اجراي در چنانچه. نباشد مربوط

 سال ایانپ از قبل مزبور قراردادهاي یا و کند پیدا ضرورت پرداخت پیش عنوان به وجوهی پرداخت مربوط

 محل از ( پرداخت پیش عنوان به را الزم وجوه تواند می دارایی و اقتصادي امور وزارت برسد، تعهد مرحله به مالی

 از پس بعد سال در و نماید تأدیه) شود می بینی پیش سال هر بودجه در ماده این اجراي در که خاصی اعتبار

  .نماید یزوار مربوط دستگاه اعتبارات از رأساً بودجه تصویب

 78 ماده  

 بیماریهاي سیل، زلزله، سوزي، آتش جنگ، قبیل از مملکتی ناگهانی و مهم حوادث به مربوط مخارج مورد در

 شوراي یا رهبر فرمان به که مشابه موارد همچنین و اقتصادي حصر فوق، حوادث به مربوط هاي بیماري و گیر همه

 تابع و نیست الزامی قانون این مقررات رعایت گردد، اعالم مملکتی یا و اسالمی ضرورتهاي عنوان به رهبري

 عمومی مقررات سایر و عمومی محاسبات قانون شمول از قانون موجب به که اعتباراتی کردن هزینه نحوه قانون (



  401 ... ارجاعی قوانین:فصل دوم/در برنامه پنجم توسعه قوانین و مقررات تنفیذي و ارجاعی: بخش سوم

 تقدیم وزیر نخست توسط اسالمی شوراي مجلس جلسه اولین در باید امر گزارش. باشد می ،)هستند مستثنی دولت

  .گردد

  دولتی معامالت -  3 بخش 

 79 ماده  

 کار اجرت و پیمانکاري و استجاره و اجاره و فروش و خرید از اعم دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه معامالت

 مزایده یا مناقصه طریق از مورد حسب باید) شود می استخدامی مقررات مشمول که مواردي استثناء به ( غیره و

  :زیر موارد در مگر شود انجام

  .باشد دولتی شرکت یا و دولتی مؤسسه یا وزارتخانه معامله طرف که معامالتی مورد در -  1

 یا و مرکز در اجرایی دستگاه مقام باالترین مسئولیت و تشخیص به آنها انجام که معامالتی مورد در - 2

  :زیر مشروحه شرکتهاي و مؤسسات و نهادها با آنها طرف از مجاز مقامات یا و استان

 و سرمایه یا و سهام درصد پنجاه از بیش که تابعه مؤسسات و دولتی غیر عمومی نهادهاي و مؤسسات - فال 

  .باشد مذکور نهادهاي و مؤسسات به متعلق آنها مالکیت یا

 بر که دولتی شرکتهاي و دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه کارکنان توزیع و مصرف تعاونی شرکتهاي - ب

  .شوند می اداره و تشکیل تعاونی شرکتهاي بر ناظر مقررات و قوانین اساس

 که گردند، می اداره و تشکیل دولت مستقیم نظارت تحت که توزیع و تولید تعاونی مؤسسات و شرکتها - ج

  .باشد دولت صالح صرفه به مقرون

 تگاهدس مقام باالترین یا و وزیر مسئولیت و تشخیص به که حقوقی و خدمات و اموال خرید مورد در -  3

  .نباشد مشابه انواع داراي و بوده منحصربفرد آنها طرف از مجاز مقامات یا و استان یا و مرکز در اجرایی

 دستگاه مقام باالترین یا و وزیر مسئولیت و تشخیص به که منقول غیر اموال استجاره یا خرید مورد در - 4

 یا و دادگستري رسمی کارشناس نظر کسب با آنها طرف از مجاز مقامات یا و استان یا و مرکز در اجرایی

  .شد خواهد انجام مربوطه رشته متعهد و خبره کارشناس

  .کارشناسی خدمات و مستظرفه صنایع و اسالمی موازین رعایت با هنري خدمات خرید مورد در -  5
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 براي و هبود انحصاري فروشنده داراي که کاالهایی سایر یا و دولتی انحصاري کاالهاي خرید مورد در - 6

  .باشد شده اعالم و تعیین معینی نرخهاي دولتی ذیربط دستگاههاي طرف از آنها

 یا و دولتی ذیربط دستگاههاي طرف از محل در که روزانه مصرف مورد کاالهاي خرید مورد در - 7

  .باشد شده تعیین ثابتی نرخ آنها براي شهرداریها

 طرف از که زمینی طریق از بار نقل و حمل کرایه و داخلی هاي کارخانه ساخت کاالهاي مورد در - 8

  .باشد شده تعیین نرخ آنها براي ذیربط دولتی دستگاههاي

 و ثابت نرخ وجود صورت در آن نظائر و مسافرت هزینه دریایی، هوایی، نقل و حمل کرایه مورد در - 9

  .مقطوع

 دستگاه مقام باالترین یا وزیر مسئولیت و تشخیص به متحرك و ثابت آالت ماشین تعمیر مورد در - 10

  .آنها طرف از مجاز مقامات یا و استان یا و مرکز در اجرایی

 متحرك و ثابت آالت ماشین تجهیزات و لوازم تکمیل یا تعویض براي یدکی قطعات خرید مورد در - 11

 با آن نظائر و فنی و علمی آزمایشگاههاي لوازم و دقیق گیري اندازه وسائل و ابزار و ادوات همچنین و موجود

 وزیر توسط مورد حسب که مربوط رشته متعهد و خبره کارشناس نفر یک وسیله حداقل معامله مورد بهاي تعیین

 از پس شد، خواهد انتخاب آنها طرف از مجاز مقامات یا و استان یا و مرکز در اجرایی دستگاه مقام باالترین یا

  .ردیف این در مذکور مقامات تأیید

  .بماند مستور باید دولت صالح و صرفه مالحظه بههیئت وزیران  تشخیص به که معامالتی مورد در -  12

 تأیید و اسالمی ارشاد وزارت پیشنهاد به بنا که خاصی نامه آیین موجب به که صحافی و چاپ مورد در - 13

  .شد خواهد انجام رسد، میهیئت وزیران  تصویب به دارایی و اقتصادي امور وزارت

 ارائه و تولید دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه توسط مستقیماً که خدماتی و کاالها فروش مورد در - 14

  .گردد می تعیین مربوط قانونی مراجع توسط آنها فروش نرخ و شود می
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 تبصره  

 آن بر مشروط مزایده یا و مناقصه تشریفات رعایت بدون ماده این 2و 1 هاي ردیف موضوع معامالت انجام

 وظیفه که این یا باشد آن دهنده انجام یا تولیدکننده یا داشته اختیار در را معامله مورد فروشنده، دستگاه که است

  .باشد داشته عهده به را معامله مورد فروش و توزیع و تهیه

 24/7/1383اصالحی ( 80 ماده (  

  :شود می تقسیم زیر شرح به عمده و متوسط جزیی، دسته سه به دولتی معامالت

  .معامالت جزئی، معامالتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال تجاوز نکند -الف  

معامالت متوسط، معامالتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیشتر باشد و از پانزده میلیون ریال  -ب 

  .تجاوز ننماید

  .اشدمعامالت عمده، معامالتی است که مبلغ آن از پانزده میلیون ریال بیشتر ب -ج 

 1 تبصره  

   برآورد مبلغ عمده معامالت مورد در و معامله مورد مبلغ متوسط و جزئی معامالت براي خرید در نصاب مبناي

  .است

 2 تبصره  

 ذیربط اجرایی دستگاه توسط که مربوط رشته متعهد و خبره کاردان ارزیابی مبلغ فروش در نصاب مبناي

  .بود خواهد شود می انتخاب

 81 ماده  

  :پذیرد می انجام زیر طرق به معامالت در همناقص

  .کارپرداز مسئولیت و تشخیص به ممکن بهاي کمترین به جزئی معامالت مورد در - الف 

 واحد مسئول و کارپرداز مسئولیت و تشخیص به ممکن بهاي کمترین به متوسط معامالت مورد در - ب

 طرف از مجاز مقامات یا و استان یا و مرکز در اجرایی دستگاه مقام باالترین یا وزیر تأیید و مربوط تدارکاتی

  .آنها
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 به) محدود مناقصه ( نامه دعوت ارسال یا و عمومی مناقصه آگهی انتشار با عمده معامالت مورد در - ج

  .آنها طرف از مجاز مقامات و اجرایی دستگاه مقام باالترین یا وزیر تشخیص

 82 ماده  

  :پذیرد می انجام زیر طریق به معامالت در مزایده

  .فروش مأمور مسئولیت و تشخیص به ممکن بهاي بیشترین به جزیی معامالت مورد در - الف 

  .حراج با متوسط معامالت مورد در - ب

  .فروش مأمور مسئولیت و تشخیص به ممکن بهاي بیشترین به جزیی معامالت مورد در -  ج

 83 ماده  

 یک تشخیص به مربوط اجرایی دستگاه توجیهی گزارش اساس بر مزایده یا مناقصه انجام که مواردي در

 به را معامله توان می نباشد، مصلحت به یا میسر قانون این 84 ماده در مذکور مقامات از مرکب نفره سه هیأت

 گونه آن انجام ترتیب دولت صالح و صرفه رعایت با مزبور هیأت صورت این در و داد انجام دیگري طریق

 و تعیین خدمت یا کاال نوع یک براي کلی طور به یا مورد هر در مربوط مقررات سایر رعایت با را معامالت

  .نمود خواهد اعالم

 84 ماده  

 و مرکز در اجرایی دستگاههاي مورد در قانون این 83 ماده موضوع مزایده و مناقصه ترك هیأت ترکیب

  :بود خواهد زیر شرح به استانها

 در همچنین و دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه مرکزي واحدهاي عمرانی و ريجا اعتبارات مورد در - الف 

 دولتی مؤسسه یا وزارتخانه مشابه مقام یا و اداري و مالی معاون مرکز، از خارج در مستقر دولتی مؤسسات مورد

 مقام ترینباال یا وزیر انتخاب به دولت متعهد و خبره کارکنان از دیگر نفر یک و مربوط ذیحساب و مورد حسب

  .ذیربط اجرایی دستگاه



  405 ... ارجاعی قوانین:فصل دوم/در برنامه پنجم توسعه قوانین و مقررات تنفیذي و ارجاعی: بخش سوم

 دولتی، مؤسسات و ها وزارتخانه مرکز از خارج واحدهاي استانی غیر عمرانی و جاري اعتبارات مورد در -  ب

  .استان مرکز در مربوط ذیحساب عامل و محل در اجرایی دستگاه مقام باالترین و او نماینده یا استاندار

 و صدا و ایران اسالمی جمهوري دادگستري عمرانی و جاري تباراتاع مورد در - ج) 29/3/1380اصالحی ( 

 اداره مستقل صورت به که دولتی مؤسسات سایر و کشور محاسبات دیوان و ایران اسالمی جمهوري سیماي

 و قضایی عالی شوراي نماینده ترتیب به وزیر نماینده جاي به باشند نمی ها وزارتخانه از یک هیچ تابع و شوند می

 نماینده و کشور محاسبات دیوان رییس نماینده و ایران اسالمی جمهوري سیماي و صدا سرپرستی شوراي ندهنمای

در مورد معامالت مربوط به   .نمود خواهد شرکت ماده این موضوع هیأت در ذیربط اجرایی دستگاه مقام باالترین

  ي اسالمی ایراننیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران، فرمانده نیروي انتظامی جمهور

 محلی اجرایی دستگاه مقام باالترین و او نماینده یا و استاندار استانی، عمرانی و جاري اعتبارات مورد در - د 

  .مربوط ذیحساب و ذیربط

 و اجرایی مقام باالترین یا و عامل مدیر دولتی، شرکتهاي عمرانی طرحهاي و جاري عملیات مورد در - ـه

  .عمومی مجمع  انتخاب به نفر یک و مربوط ذیحساب

 دارند می دریافت وجهی عمومی درآمد محل از که مادام دولتی غیر عمومی نهادهاي و مؤسسات مورد در - و 

 به نفر دو و ذیحساب. شوند می اداره مشابه ارکان یا و شورا نظر زیر مربوط مقررات موجب به که صورتی در

 انتخاب به نفر دو و ذیحساب باشند، می مشابه ارکان یا شورا فاقد که صورتی در و مربوط ارکان یا شورا انتخاب

  .مربوطه نهاد یا مؤسسه اجرایی مقام باالترین

گانه ارتش جمهوري اسالمی ایران و نیروهاي  در مورد معامالت نیروهاي سه -ز ) 12/2/1385اصالحی ( 

ذیحساب مربوط یا یک نفر به انتخاب  ربوط وسپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در مرکز، فرمانده نیروي م

رییس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران یا رییس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

حسب مورد و در خارج از مرکز به ترتیب نماینده نیروي مربوط و عامل ذیحساب در محل و نماینده رییس  ایران

  .یا رییس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی حسب مورد ایرانستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی 

در مورد معامالت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح به ترتیب مقرر در بند  -ح  )12/2/1385اصالحی (

جمهوري اسالمی ایران و ستاد مشترك سپاه  این ماده و در مورد معامالت مربوط به ستاد مشترك ارتش) الف (
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اسالمی  اسداران انقالب اسالمی ایران ذیحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رییس ستاد مشترك ارتش جمهوريپ

  .ایران و یا رییس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی حسب مورد

 85 ماده  

 اجرایی تگاهدس مقام باالترین یا یا وزیر دعوت به بنا مورد هر در که قانون این 84 و 83 مواد موضوع هیأت

 اعضاء کلیه و دارد رسمیت مربوط اعضاء نفر سه هر حضور با شود می تشکیل آنها طرف از مجاز مقامات یا و

 مورد در مربوط اجرایی دستگاه توجیهی گزارش به نسبت خود نظر ابراز و هیأت جلسات در حضور به مکلف

 با هیأت تصمیمات لکن هستند نظر وردم معامله انجام نحوه همچنین و مزایده یا مناقصه ترك تقاضاي

  .بود خواهد معتبر اعضاء اکثریت رأي

 24/7/1383اصالحی ( 86 ماده(  

 معامله انجام باشد ریال میلیونیکصد و پنجاه  از بیش معامله مبلغ که صورتی در قانون این 83 ماده اجراي در

  :بود خواهد مجاز زیر مقامات تأیید اب مورد حسب قانون این 84 ماده موضوع نفري سه هیأت تصویب از پس

  .مربوطه وزیر دولتی، شرکتهاي و دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه مرکزي واحدهاي مورد در - الف 

 و ها وزارتخانه تابعه واحدهاي سایر و استانی بودجه نظام تابع محلی اجرایی دستگاههاي مورد در - ب

 استان استاندار مرکز، از خارج در مستقر دولتی مؤسسات مورد در همچنین و مرکز از خارج در دولتی مؤسسات

  .مربوط

گانه ارتش جمهوري  در مورد معامالت نیروهاي سه -ج ) 29/3/1380و اصالحی  12/2/1385اصالحی (

جمهوري اسالمی ایران و  اسالمی ایران و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران، رییس ستاد مشترك ارتش

الت نیروهاي سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران و ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در مورد معام

ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران و در مورد معامالت مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی  رییس

ت مربوط به نیروي انتظامی جمهوري اسالمی در مورد معامال  .مسلح نیروهاي مسلح، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهاي

  ایران، فرمانده نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران
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 و ایران اسالمی جمهوري سیماي و صدا ایران، اسالمی جمهوري دادگستري به مربوط معامالت مورد در - د 

 ها وزارتخانه از یک هیچ بعتا و شوند می اداره مستقل صورت به که دولتی مؤسسات سایر و کشور محاسبات دیوان

 و کشور محاسبات دیوان رییس سرپرستی،  شوراي قضایی، عالی شوراي ترتیب به نیستند دولتی مؤسسات و

  .ذیربط اجرایی دستگاه مقام باالترین

 مقررات موجب به که صورتی در دولتی غیر عمومی نهادهاي و مؤسسات به مربوط معامالت مورد در -  ـه

 یا و شورا فاقد که صورتی در و مربوط رکن یا و شورا شوند، می اداره  مشابه ارکان یا و شورا نظر زیر مربوط

  .مربوط نهاد یا مؤسسه اجرایی مقام باالترین باشند، می مشابه ارکان

 21/2/1370اصالحی ( 87 ماده(  

   تصویب از پس عاملهم انجام باشد ریال  یک میلیارد از بیش معامله مبلغ که صورتی در 83 ماده اجراي در

 تأیید و 86 ماده ذیل بندهاي در مذکور مراجع و مقامات پیشنهاد به موکول 84 ماده موضوع نفري سه هیأت

  .بود خواهد اقتصاد شوراي

 88 ماده  

 به مربوط معامالت مورد در دولتی معامالت نامه آیین و قانون این مقررات از برخی رعایت که مواردي در

 به شود می واقع دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه کشور از خارج واحدهاي نیاز مورد محل در که یخدمات و کاالها

 غیاب در که سیاسی مقام باالترین یا و مربوط کشور در ایران اسالمی جمهوري دولت سفیر مسئولیت و تشخیص

 رعایت با مذکور مقام یا و فیرس توسط که ترتیبی به معامله نباشد، مقدور باشد، او وظایف انجام دار عهده سفیر

  .شد خواهد انجام شود می تعیین خدمات یا کاال نوع یک براي کلی طور به یا مورد هر در دولت صالح و صرفه

 89 ماده  

   موجب به قانون این 88 الی 79 مواد اجرایی مقررات سایر و مزایده و مناقصه تشریفات و معامالت انجام نحوه

  .رسید خواهد اسالمی شوراي مجلس تصویب هب که بود خواهد قانونی

  مالی نظارت -  سوم فصل 
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 90 ماده  

   با ها پرداخت انطباق نظر از دولتی شرکتهاي و دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه مخارج بر مالی نظارت اعمال

 ارایید و اقتصاد امور وزارت عهده به خرج، نوع هر به راجع مقررات و قوانین سایر و قانون این مقررات

  .است

 تبصره  

 عمرانی و جاري اعتبارات محل از آنها هزینه که عمرانی طرحهاي و فعالیتها اجراي بر دولت عملیاتی نظارت

 با حاصله نتایج و عملیات مطابقت نظر از و ارزشیابی منظور به شود، می تأمین کشور کل بودجه قانون در منظور

 با کار پیشرفت مقایسه و کشور کل بودجه قوانین و عمرانی امهبرن قوانین در شده تعیین سیاستهاي و هدفها

 به کماکان شد خواهد یا و شده مقرر کشور بودجه و برنامه قانون در که ترتیبی به بندي زمان جدولهاي

  .باشد می بودجه و برنامه وزارت عهده

 91 ماده  

 مستند ذکر با را مراتب دهد، تشخیص مقررات و قانون خالف بر را خرجی انجام ذیحساب که صورتی در

 گزارش وصول از پس دستور صادرکننده مقام. کند می اعالم خرج دستور صادرکننده مقام به کتباً مربوط قانونی

 را خود دستور بودن قانونی مسئولیت و داده تشخیص مقررات و قوانین با منطبق را خود دستور چنانچه ذیحساب

 سند وجه است مکلف ذیحساب. نماید اعالم ذیحساب به را مراتب و بگیرد هعهد به قانونی مستند ذکر با کتباً

 ذکر با را مراتب و پرداخت مذکور مسئولیت قبول متضمن کتبی دستور نمودن ضمیمه از پس را مربوط هزینه

 ورکش محاسبات دیوان به اطالع جهت را آن رونوشت و دارایی و اقتصادي امور وزارت به مربوط قانونی مستندات

 اقدامات براي را مراتب داد تشخیص خالف را مورد که صورتی در دارایی و اقتصادي امور وزارت. نماید گزارش

  .داشت خواهد اعالم کشور محاسبات دیوان به الزم قانونی

 92 ماده  

 به مالی یا شود انجام خدمتی قانون این مقررات رعایت عدم یا اعتبار بر زائد تعهد اثر بر که مواردي در

 آن عین رد که صورتی در و. باشد می مربوط معامله رد به مکلف ذیربط اجرایی دستگاه درآید، دولت تصرف
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 وجه و قبول به مکلف شده انجام خدمات مورد در همچنین و باشد داشته امتناع قبول از فروشنده یا و نبوده میسر

 اقدامات و است پرداخت قابل مربوط اجرایی تگاهدس بعد سال اعتبارات یا موجود اعتبارات حدود در معامله مورد

  .بود نخواهد متخلف قانونی تعقیب مانع فوق

 93 ماده  

 یا وزیر دستور یا اقدام یا و اعتبار تأمین به نسبت ذیحساب واقع خالف گواهی اساس بر که صورتی در

 یا پرداخت وجهی قانون خالف بر یا و مصوب اعتبار بر زائد آنها طرف از مجاز مقامات یا دولتی مؤسسه رییس

 دولتی اموال و وجوه در قانونی غیر تصرف حکم در تخلفات این از یک هر شود امضاء دولت علیه تعهدي

  .شد خواهد محسوب

 94 ماده  

 مورد در رویه وحدت ایجاد به نسبت مقررات و قوانین رعایت با است مکلف دارایی و اقتصادي امور وزارت

  .نماید اقدام خرج از قبل نظارت اعمال

  بودجه تفریغ و حساب تنظیم -  چهارم فصل 

 15/12/1379اصالحی ( 95 ماده(  

 را ماه هر پرداخت و دریافت صورتحساب اول نسخه مکلفند دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه ذیحسابان کلیه

 ماه دادمر پایان تا اکثرحد را سال هر نهایی حساب و بعد ماه آخر تا منتهی مربوط مدارك و اسناد اصل با همراه

 و تحویل مذکور دیوان به شود می مقرر کشور محاسبات دیوان قانون 39 ماده اجراي در که ترتیبی به بعد سال

 و اقتصادي امور وزارت که نحوي به مدارك و اسناد کردن ضمیمه بدون را مذکور صورتحسابهاي دوم نسخه

  .نمایند ارسال نامبرده وزارت به کند می معین دارایی

 1 تبصره  

 ذیحساب و او طرف از مجاز مقام یا و مربوط اجرایی دستگاه مقام باالترین امضاء به باید فوق صورتحسابهاي

  .باشد رسیده کشور محاسبات دیوان نماینده گواهی و
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 2 تبصره  

   امور رتوزا هماهنگی با کشور محاسبات دیوان توسط ماده این موضوع صورتحسابهاي ارسال و تنظیم مواعد

  .باشد می تغییر قابل دارایی و اقتصادي

 3 تبصره  

 ماده این موضوع مدارك و اسناد و صورتحسابها به نسبت کشور محاسبات دیوان رسیدگی یا حسابرسی نحوه

  .شد خواهد معین کشور محاسبات دیوان قانون اجرایی هاي نامه آیین در

 29/1/1372اصالحی ( 4 تبصره(  

برداشتن موانع موجود در راه تنظیم حسابها و صورتحساب عملکرد ساالنه بودجه کل کشور به منظور از میان 

نمایندگان مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادي  یک هیأت سه نفره مرکب از

  :نماید و دارایی تشکیل و در موارد زیر تصمیمات الزم را اتخاذ می

ها و مؤسسات دولتی و  وزارتخانه) به بعد 1364از سال  (و مدارك ناقص سنواتی در مورد اسناد  -الف  

  .کنند عمومی دولت استفاده می اعتبارات عمرانی شرکتهاي دولتی که از بودجه

هاي مذکور در بند الف که بر اثر حوادث غیر مترقبه و جنگ  در خصوص اسناد و مدارك دستگاه - ب 

  .انحاء از بین رفته است به نحوي ازتحمیلی به تشخیص هیأت مذکور 

قانون  73ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی مشمول ماده  نقصان و تفریط حاصل در موجودیهاي وزارتخانه -ج 

  .محاسبات عمومی کشور خواهند بود

االجراء خواهد بود لکن این تصمیمات که صرفاً ناظر بر  تصمیمات این هیأت با اکثریت آراء قطعی و الزم 

  .باشد مانع از تعقیب قانونی متخلفین امر نخواهد بود می جاد تسهیالت الزم در امر تنظیم حسابهاای

دستورالعمل اجرایی این تبصره مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی و دیوان محاسبات کشور  

  .هد شدقانون تهیه و به مورد اجراء گذاشته خوا حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این
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 96 ماده  

 پس ماه شش مدت ظرف حداکثر نمود خواهد معینهیئت وزیران  که ترتیبی به مکلفند اجرایی دستگاههاي

 مصوب بودجه در شده بینی پیش اهداف اساس بر را سال آن طی شده انجام عملیات گزارش مالی سال هر پایان از

  .دارند ارسال دارایی و اقتصادي امور وزارت و بودجه و برنامه وزارت و کشور محاسبات دیوان به

 97 ماده  

   و قبلی ذیحسابان شود سلب وي از ذیحسابی سمت عنوان هر به یا و کند تغییر ذیحساب سمت که مواقعی در

 توسط که دستورالعملی اساس بر جدید ذیحساب اشتغال تاریخ از از ماه یک ظرف حداکثر مکلفند بعدي

 این. نمایند تحول و تحویل مجلس، صورت تنظیم با را ذیحسابی سوابق شود می تهیه دارایی و اقتصادي امور وزارت

 و اقتصادي امور وزارت به آن اول نسخه و رسیده گیرنده تحویل و دهنده تحویل امضاء به باید مجلس صورت

  .گردد ارسال دارایی

 تبصره  

 و تحویل امر در او شرکت علتی هر هب یا نماید استنکاف خود ابوابجمعی تحویل از ذیحساب که مواردي در

 و اقتصادي امور وزارت نماینده و کشور محاسبات دیوان نماینده حضور با وي ابوابجمعی نباشد، میسر تحول

  .شد خواهد تحویل جدید ذیحساب به مجلس صورت تنظیم با دارایی

 98 ماده  

 عمومی مجمع تصویب از پس صلهبالفا را خود زیان و سود حساب و ترازنامه مکلفند دولتی هاي شرکت

 ارسال دارایی و اقتصادي امور وزارت به کشور کل بودجه ساالنه عملکرد صورتحساب در درج براي مربوط

  .نمایند

 99 ماده  

 گذاري سرمایه اعتبارات ( عمرانی طرحهاي پرداخت و دریافت حساب صورت مکلفند دولتی هاي شرکت

 از پس و تهیه شد خواهد تنظیم دارایی و اقتصادي امور وزارت طرف زا که دستورالعمل مطابق را خود) ثابت
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 وزارت به کشور کل بودجه ساالنه عملکرد صورتحساب در درج جهت بالفاصله مربوط عمومی مجمع تصویب

  .نمایند ارسال دارایی و اقتصادي امور

  .باشد می ماده این حکم مشمول نیز قانون این 130 ماده موضوع دولت به وابسته انتفاعی مؤسسات 

 100 ماده  

 و دریافت صورتحساب مکلفند قانون این 5 ماده موضوع دولتی غیر عمومی نهادهاي و مؤسسات کلیه

 مطابق ،)ثابت گذاري سرمایه اعتبارات ( عمرانی طرحهاي یا و جاري اعتبارات از اعم خود ساالنه پرداخت

 مراجع تصویب از پس و تنظیم شد خواهد ابالغ و تهیه اییدار و اقتصادي امور وزارت طرف از که دستورالعملی

 کشور کل بودجه ساالنه عملکرد صورتحساب در درج جهت بعد سال ماه شهریور پایان تا حداکثر ذیربط قانونی

  .دارند ارسال دارایی و اقتصادي امور وزارت به

 تبصره  

 ماده 6 تبصره اجراي در مربوط مالی نامه آیین رسیدن تصویب به از پس ماده این مشمول مؤسسات و نهادها

 عمل مذکور نامه آیین در مقرر ترتیب به و موعد در فوق حسابهاي صورت ارسال و تنظیم مورد در قانون این 72

  .کرد خواهند

 101 ماده  

 تفکیک به را خزانه در متمرکز درآمد حسابهاي ماهانه پرداختهاي و دریافتها صورتحساب است مکلف خزانه

 حسابهاي انواع بندي طبقه. نماید تحویل کشور محاسبات دیوان به و تهیه ماه دو مدت ظرف حداکثر حسابها اعانو

 وزارت توسط کشور کل بودجه قانون در اعتبارات و درآمدها بندي طبقه گرفتن نظر در با ماده این در مذکور

  .شد خواهد اعالم و تعیین دارایی و اقتصادي امور

 102 ماده  

 قطعی حساب به شود می تصفیه که سالی در الحسابها علی و رسد می تعهد مرحله به که سالی در رداختهاپ پیش

  .شود می منظور خرجاً و جمعاً کشور کل بودجه ساالنه عملکرد حساب صورت در و محسوب سال همان
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 103 ماده  

 ماه آذر پایان تا حداکثر را مالی سال هر عملکرد صورتحساب است مکلف دارایی و اقتصادي امور وزارت

 مربوط سال بودجه قانون در مندرج اعتبارات و اعتبار تأمین منابع سایر و درآمد عناوین و تقسیمات طبق بعد سال

  :زیر اطالعات حاوي خزانه نقدي گردش صورت با همراه و تهیه

  :شامل خزانه دریافتهاي صورتحساب - الف 

  .خزانه سال اول موجودي -  1

  .مربوط مالی سال وصولی ايدرآمده -  2

  .اعتبار تأمین منابع سایر - 3

  .قبل سالهاي پرداختهاي پیش واریز - 4

  :شامل خزانه پرداختهاي صورتحساب - ب

  .مربوط سال بودجه قانون در منظور اعتبار تأمین منابع سایر و اعتبارات محل از پرداختی -  1

  .پرداختها پیش -  2

  .است شده منظور مالی سال مصوب اعتبارات پاي به که لقب سالهاي پرداختهاي پیش -  3

  .سال آخر موجودي - 4

  .نماید تسلیمهیئت وزیران  به نسخه یک و کشور محاسبات دیوان به نسخه یک همزمان طور به 

 104 ماده  

 و مدارك و اسناد و حسابها بررسی با) اساسی قانون 55 اصل مطابق ( است مکلف کشور محاسبات دیوان

 سال هر و اقدام ساالنه بودجه تفریغ تهیه به نسبت کشور کل بودجه ساالنه عملکرد حساب صورت با یقتطب

 از تخلف نوع هر و تسلیم اسالمی شوراي مجلس به خود نظرات انضمام به را قبل سال بودجه تفریغ گزارش

  .نماید ارجاع مستشاري هیأتهاي به و رسیدگی را قانون این مقررات
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 105 ماده  

 دارایی و اقتصادي امور وزارت توسط که مسئولیتهایی و تکالیف اجراي در مالی مأموران سایر و یحسابانذ

 و اجرایی دستگاههاي مسئوالن کلیه و نمایند عمل محوله مسئولیتهاي و تکالیف به موظفند شود، می محول آنها به

 امور وزارت اعالم با متخلفین  .بود خواهند مورد این در مساعی تشریک و همکاري به مکلف ها ذیحسابی کارکنان

 حسب مزبور دیوان مستشاري هیأتهاي رأي موجب به کشور محاسبات دیوان دادستان یا و دارایی و اقتصادي

  :شد خواهند محکوم زیر مجازاتهاي به مورد

  .استخدامی پرونده در درج بدون کتبی اخطار -  1

  .یاستخدام پرونده در درج با کتبی توبیخ -  2

  .ماه سه تا ماه یک از سوم یک حداکثر تا مزایا و حقوق کسر -  3

  .سال یک تا ماه سه از موقت انفصال - 4

  دولتی اموال - پنجم فصل 

 106 ماده  

 و ها وزارتخانه اختیار در منقول غیر و دولتی منقول اموال حساب نگهداري و حراست و حفظ مسئولیت

 امور وزارت با مزبور اموال حساب تمرکز و نظارت و کننده استفاده دولتی همؤسس یا وزارتخانه یا دولتی مؤسسات

 الزم که مواردي در است مجاز دارایی و اقتصادي امور وزارت ماده این اجراي در .باشد می دارایی و اقتصادي

 و نماید رسیدگی مقتضی طرق به دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه اموال موجودي و حساب به دهد تشخیص

 رسیدگی حال هر در و بود خواهند زمینه این در الزم تسهیالت ایجاد و همکاري به مکلف مزبور دستگاههاي

  .بود نخواهد مربوط دولتی دستگاههاي مسئولیت رفع دارایی و اقتصادي امور وزارت نظارت و

 تبصره  

 لحاظ از انتظامی و امینظ از اعم ایران اسالمی جمهوري مسلح نیروهاي تجهیزات سایر و مهمات و اسلحه

 به مربوطه مقررات تابع و است مستثنی ماده این حکم شمول از دارایی و اقتصادي امور وزارت نظارت و رسیدگی
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 عالی شوراي تصویب و سپاه و دفاع وزارتین پیشنهاد به تبصره این موضوع تجهیزات سایر فهرست. باشد می خود

  .شد خواهد تعیین دفاع

 107 ماده  

 دیگر دولتی مؤسسه یا وزارتخانه به دولتی مؤسسه یا خانه وزارت یک از دولت منقول اموال بالعوض انتقال

 موافقت دارد اختیار در را مال که اي مؤسسه یا وزارتخانه موافقت بر عالوه که بود خواهد پذیر امکان صورتی در

  .باشد شده تحصیل قبالً دارایی و اقتصادي امور وزارت

 108 ماده  

 آنها سهام درصد صد که دولتی شرکتهاي به دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه منقول اموال بالعوض قالانت

 یا وزارتخانه اجرایی مقام باالترین یا وزیر موافقت و ذیربط دولتی شرکت تقاضاي به بنا باشد دولت به متعلق

 ارزش که صورتی در. باشد می مجاز راییدا و اقتصادي امور وزارت قبلی تأیید با مال دهنده انتقال دولتی مؤسسه

 ارزیابی اساس بر شود می منتقل دولتی شرکت به سال هر در ماده این اجراي در که منقولی اموال

 مبلغ معادل شرکت سرمایه باید سال هر پایان در باشد ریال میلیون یک از بیش جمعاً شرکت منتخب کارشناس

 حسابهاي به را شده منتقل مال ارزش است مکلف گیرنده انتقال رکتش حال هر در و یابد افزایش شده ارزیابی

  .نماید منظور مربوط

 109 ماده  

 ها وزارتخانه به باشد می دولت به متعلق آنها سهام درصد صد که دولتی شرکتهاي منقول اموال بالعوض انتقال

 اطالع و شرکت عمومی مجمع موافقت و مربوط دولتی مؤسسه رییس یا وزیر تقاضاي به بنا دولتی مؤسسات و

 ذخیره تجمع منهاي شده تمام قیمت ( دفتري ارزش آنکه بر مشروط دارایی و اقتصادي امور وزارت قبلی

 تجاوز شرکت شده پرداخت سرمایه% 50 از جمعاً شود می داده انتقال ماده این اجراي در که اموالی) استهالك

 که شرکت منقول اموال دفتري ارزش که صورتی در است مکلف مال دهنده انتقال شرکت .باشد می مجاز نکند،

 به مزبور مبلغ معادل باشد ریال میلیون یک تا شود می منتقل دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه به ماده این اجراي در
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 منتقل اموال دفتري ارزش معادل ریال میلیون یک از مبلغ این تجاوز صورت در و منظور سال همان هزینه حساب

  .دهد کاهش را شرکت سرمایه دهش

 110 ماده  

   سایر اختیار در امانی طور به را خود منقول اموال توانند می دولتی شرکتهاي و دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه

 این در. دهند قرار دولتی غیر عمومی نهادهاي و مؤسسات و دولتی شرکتهاي و دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه

 تحویل دولتی غیر عمومی نهادهاي و مؤسسات و دولتی شرکتهاي و دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه صورت

 و حراست و حفظ مسئول باشند داشته مذکور امانی اموال به نسبت مالکانه تصرفات حق که این بدون گیرنده

 و ارسال ییدارا و اقتصادي امور وزارت به را مزبور اموال فهرست باید و بود خواهند اموال این حساب نگهداري

 وزارت به را مراتب و اعاده ذیربط دولتی شرکت یا و دولتی مؤسسه یا وزارتخانه به نیاز رفع از پس را اموال عین

  .دهند اطالع دارایی و اقتصادي امور

 111 ماده  

 نگهداري ترتیب و است مصرفی غیر و منقول اموال قانون این پنجم فصل در مذکور منقول اموال از منظور

 خواهد تعیین قانون این 122 ماده موضوع نامه آیین در مصرفی حکم در و مصرفی منقول اموال انتقال و نقل حساب

  .گردید

 112 ماده  

 و شود می داده تشخیص نیاز بر مازاد یا و شده اسقاط که دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه منقول اموال فروش

 باالترین اجازه و دارایی و اقتصادي امور وزارت قبلی اطالع با اشد،نب دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه سایر نیاز مورد

 این فروش از حاصل وجوه. باشد می مجاز دولتی معامالت به مربوط مقررات رعایت با ذیربط اجرایی دستگاه مقام

  .شود واریز عمومی درآمد حساب به باید اموال قبیل

 تبصره  

  .باشد می مستثنی ماده این شمول از باشد، می ممنوع نقانو موجب به آنها فروش که منقولی اموال
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 113 ماده  

) ثابت گذاري سرمایه ( عمرانی طرحهاي اعتبارات محل از که منقولی غیر و منقول داراییهاي و اموال کلیه

 که این از اعم شود می تملک یا و ایجاد طرحها این اجراي اثر بر یا و خریداري مزبور طرحهاي اجراي براي

 تا باشد دولتی غیر عمومی نهاد و مؤسسه یا و دولتی شرکت یا دولتی مؤسسه یا وزارتخانه طرح، اجرایی گاهدست

 دستگاههاي با آنها حراست و حفظ و است دولت به متعلق است نیافته خاتمه مربوط طرحهاي اجراي که زمانی

 یا و عین واگذاري شود نیاز رفع طرح یاتعمل ادامه براي مذکور اموال از که صورتی در و باشد می ذیربط اجرایی

 خواهد قانون این پنجم فصل مقررات تابع آنها فروش همچنین و دولتی دستگاههاي سایر به آنها از استفاده حق

  .گردد واریز کشور عمومی درآمد حساب به باید فروش از حاصل وجوه و بود

 1 تبصره  

 که طرحهایی مورد در مربوط طرحهاي اجراي خاتمه از پس ماده این موضوع منقول غیر و منقول اموال

 که طرحهایی مورد در و بود خواهد دولت به متعلق کماکان شود می اجراء دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه توسط

 هاي دارایی و اموال حساب به هستند دولتی غیر عمومی مؤسسات و نهادها یا دولتی هاي شرکت آنها مجري

  .شد خواهد منظور طرح داريبر بهره مسئول دستگاه

 2 تبصره  

 ها وزارتخانه توسط که عمرانی طرحهاي مورد در داراییها و اموال نوع این از برداري بهره از ناشی درآمدهاي

 مورد در و کشور عمومی درآمد حساب به طرح اجراي خاتمه از بعد و قبل شود می اجرا دولتی مؤسسات و

 هزینه که صورتی در دولتی غیر عمومی نهادهاي و مؤسسات و دولتی شرکتهاي اجراي مورد طرحهاي

 حساب به شود تأمین مربوط دولتی غیر عمومی نهاد و مؤسسه داخلی منابع یا و شرکت منابع محل از برداري بهره

 خواهد منظور کشور عمومی درآمد حساب به صورت این غیر در و طرح برداري بهره مسئول دستگاه درآمد

  .گردید
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 114 ماده  

 با آنها حراست و حفظ و است دولت به متعلق دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه منقول غیر اموال کلیه

 تصویب با توانند می دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه. دارد اختیار در را مال که است دولتی مؤسسه یا وزارتخانه

  .کنند واگذار یکدیگر به دارند اختیار در که را مزبور اموال از استفاده حقهیئت وزیران 

 115 ماده  

   اموال استثناء به شود می داده تشخیص نیاز بر مازاد که دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه منقول غیر اموال فروش

  :زیر مشروحه منقول غیر

  .باشد ملی نفایس از که منقولی غیر اموال -  1

  .سازي مهمات و اسلحه کارخانجات و نظامی استحکامات و تأسیسات -  2

  .تاریخی بناهاي و آثار -  3

 ممنوع آنها فروش که باشد دولت تصرف در ملی منافع و مصالح با رابطه در که منقول غیر اموال - 4

 وجوه باشد می مجاز مربوط مقررات سایر رعایت با وهیئت وزیران  تصویب با مربوط وزیر پیشنهاد به بنا باشد می

  .شود واریز کشور عمومی درآمد حساب به باید اموال قبیل این فروش از حاصل

 1 تبصره  

 پیشنهاد شوند می اداره مستقل طور به و نیستند ها وزارتخانه از یک هیچ نظر زیر که دولتی مؤسسات مورد در

 خواهد عمل به مذکور مؤسسات اجرایی مقام باالترین طرف از ماده این اجراي در مربوط منقول غیر اموال فروش

  .آمد

 2 تبصره  

 مجمع تصویب با ماده این در شده مستثنی منقول غیر اموال بجز دولتی شرکتهاي منقول غیر اموال فروش

  .باشد می مجاز آنها عمومی
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 116 ماده  

 اجراي در یا و دولت مطالبات قبال در که را منقولی غیر اموال است مکلف دارایی و اقتصادي امور وزارت

 ماده موضوع مستثنیات از چنانچه درآید یا و درآمده دولت تملک به ادگاههاد احکام یا و خاص مقررات و قوانین

  .نماید واریز کشور درآمد به را فروش حاصل و رسانیده فروش به مربوط مقررات رعایت با نباشد قانون این 115

 تبصره  

 امور وزارت عهده به آن از برداري بهره و اداره و نگهداري نرسیده فروش به ماده این موضوع اموال که مادام

  .باشد می دارایی و اقتصادي

 117 ماده  

هیئت  تصویب با و مربوط مؤسسه رییس یا وزیر پیشنهاد به دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه منقول غیر اموال

 توسط مزبور اموال. باشد می است دولت به متعلق آنها سهام درصد صد که شرکتهایی به انتقال قابلوزیران 

 سرمایه عمومی مجمع تأیید از پس و ارزیابی روز قیمت به شرکت عمومی مجمع منتخب کارشناسان یا کارشناس

  .یابد می افزایش مذکور قیمت معادل شرکت

 118 ماده  

 با است دولت به متعلق آنها سهام و سرمایه درصد صد که دولتی شرکتهاي به متعلق منقول غیر اموال

 آن دفتري قیمت که این بر مشروط باشد، می دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه هب انتقال قابلهیئت وزیران  تصویب

 اموال دفتري قیمت معادل. ننماید تجاوز شرکت شده پرداخت سرمایه درصد پنجاه از مجموعاً انتقالی، اموال گونه

  .شود می کسر شرکت سرمایه از مزبور

 119 ماده  

 عمومی مجامع تصویب با است دولت به متعلق آنها سهام صددر صد که شرکتهایی به متعلق منقول غیر اموال

 از آن معادل و تعیین مربوط عمومی مجامع توافق با اموال گونه آن بهاي. باشد می یکدیگر به انتقال قابل آنها

  .گردد می افزوده گیرنده انتقال شرکت سرمایه به و کسر دهنده انتقال شرکت سرمایه
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 120 ماده  

 دولتی منقول غیر اموال از استفاده حقهیئت وزیران  تصویب از پس توانند می دولتی ؤسساتم و ها وزارتخانه

 صورت این در. نماید واگذار دولتی غیر عمومی نهادهاي و مؤسسات به موقت طور به را خود احتیاج بر مازاد

 و حفظ مسئول باشند شتهدا مالکانه تصرف حق که این بدون گیرنده انتقال دولتی غیر عمومی نهادهاي و مؤسسات

 مراتب و اعاده ذیربط دولتی مؤسسه یا وزارتخانه به را مال عین نیاز رفع از پس باید و بوده مذکور اموال حراست

  .دهند اطالع دارایی و اقتصادي امور وزارت به را

 121 ماده  

   و نبوده فصل این مقررات تابع اسالمی شوراي مجلس و نگهبان شوراي منقول غیر و منقول اموال انتقال و نقل

  .بود خواهد خود خاص نامه آیین تابع

 122 ماده  

 اموال حساب تمرکز و نظارت و رسیدگی چگونگی و قانون این پنجم فصل اجراي نحوه به مربوط نامه آیین

  .درسی خواهدهیئت وزیران  تصویب به و تهیه دارایی و اقتصادي امور وزارت طرف از دولت منقول غیر و منقول

  متفرقه مقررات -  ششم فصل 

 123 ماده  

   مؤسسات و ها وزارتخانه به متعلق بهادار اوراق سایر و ها نامه تضمین و منقول غیر اموال مالکیت اسناد و سهام

 طرف از که هایی محل یا و محل در و ترتیب به باید شرکتها در دولت به متعلق سهام همچنین و دولتی

 نگهداري بر است مکلف کشور کل داري خزانه  .شود نگاهداري شود می تعیین راییدا و اقتصادي امور وزارت

 این مشمول بهادار اوراق سایر و ها نامه تضمین و اسناد و سهام و نماید نظارت مذکور اوراق و اسناد و سهام صحیح

 گردید، خواهد ابالغ و تهیه دارایی و اقتصادي امور وزارت توسط که مربوط اجرایی دستورالعمل موجب به ماده

  .شود می معین
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 124 ماده  

 بانک طرف از که دولتی بانکهاي سایر شعب یا و ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک در خزانه حسابهاي

 طرف از مجاز مقام یا و کشور کل دار خزانه درخواست به باشند داشته نمایندگی ایران اسالمی جمهوري مرکزي

 داري خزانه مقامات از نفر دو مشترك امضاء حداقل با مزبور حسابهاي از استفاده و گردد می مسدود یا و افتتاح او

 امور وزیر حکم طبق که مقامی او غیاب در و کشور کل دار خزانه معرفی به باشند دولت رسمی کارمند که کل

 موجودي انتقال و نقل جبمو که مکاتباتی کلیه بود خواهد باشد می او وظایف دار عهده موقتاً دارایی و اقتصادي

  .شود صادر ماده این در مذکور مجاز مقامات امضاء دو با حداقل باید گردد خزانه حسابهاي

 125 ماده  

 درآمد تمرکز حساب جمله از اختصاصی حسابهاي موجودي از خود احتیاجات رفع براي است مجاز خزانه

 وجوه ذیربط سازمان درخواست از پس بالفاصله که ینا بر مشروط نماید استفاده موقتاً سپرده و دولتی شرکتهاي

  .دارد مسترد را شده استفاده

 126 ماده  

 قطعی احکام مورد در جز شود می ایجاد دولت براي قراردادها در مندرج شرایط از تخلف اثر بر که حقوقی

  .نیست بخشودن قابل بعضاً یا کالً بود خواهد االجرا الزم که دادگستري محاکم

 127 ماده  

   و اقتصادي امور وزیر امضاي مسئول وزیر و وزیر نخست امضاي بر عالوه باید دارد مالی جنبه که لوایح کلیه

 صورتی در دارد مالی جنبه که اجرایی دستگاههاي پیشنهادي هاي نامه تصویب کلیه .باشد داشته نیز را دارایی

 شده کسب مزبور وزارت نظر و ارسال دارایی و صادياقت امور وزارت به قبالً که استهیئت وزیران  در طرح قابل

  .باشد
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 128 ماده  

 روش و دفاتر و مدارك همچنین و شود می واقع قبول مورد ها هزینه پرداخت براي که اسنادي نمونه

 اجرایی هاي دستورالعمل و شود می تعیین کشور محاسبات دیوان تأیید و دارایی وزارت موافقت با حساب نگهداري

  .شد خواهد ابالغ مزبور وزارت طرف از نونقا این

 129 ماده  

  .شود نمی پرداخت و دریافت ریال کسور هزینه پرداخت و درآمد دریافت مورد در

 130 ماده  

 به منحصراً قانون این 4 و 3 و 2 مواد به توجه با دولتی سازمان تشکیل یا ایجاد قانون این تصویب تاریخ از

 به وابسته بازرگانی و انتفاعی مؤسسات کلیه. بود خواهد مجاز دولتی شرکت یا لتیدو مؤسسه یا وزارتخانه صورت

 و شده ایجاد دولتی شرکت یا دولتی مؤسسه یا وزارتخانه از غیر صورتی به که دولتی دستگاههاي سایر و دولت

 خود وضع مربوط مقررات رعایت با قانون این اجراي تاریخ از سال یک مدت ظرف حداکثر مکلفند شوند می اداره

 این مقررات تابع و محسوب دولتی مؤسسه فرصت این انقضاء با واال دهند تطبیق حقوقی وضع سه از یکی با را

  .بود خواهند دولتی مؤسسات مورد در قانون

 تبصره  

 به اسالمی انقالب ضرورتهاي به بنا آن از پس یا و اسالمی انقالب تحقق جریان در که مؤسساتی و نهادها

 کشور کل بودجه قانون در منظور اعتبارات محل از را خود نیاز مورد اعتبارات از قسمتی یا تمام و اند آمده دوجو

 مکلفند باشد، نشده معین قانون موجب به آنها حقوقی وضعیت که صورتی در نمایند، می دریافت خزانه از مستقیماً

  .دهند تطبیق قانون این 5 و 4 ،3 ،2 مواد از یکی با را خود حقوقی وضع ماده این در مذکور مدت ظرف

 131 ماده  

 شود وصول تمبر ابطال و الصاق طریق از یا و تمبر حق عنوان به مقررات طبق وجوهی باید که مواردي در

. نماید تعیین درآمدها گونه آن وصول براي را دیگري مناسب روشهاي تواند می دارایی و اقتصادي امور وزارت
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 و اقتصادي امور وزارت طرف از که بود خواهد اي نامه آیین موجب به جایگزینی هاي روش و عمل نحوه و موارد

  .شد خواهد تهیه دارایی

 132 ماده  

 زیان و سود حساب و ترازنامه مالی سال پایان از پس ماه شش ظرف مکلفند دولتی شرکتهاي عمومی مجامع

  .نمایند تصویب و رسیدگی را شرکت) عمرانی طرحهاي و جاري عملیات شامل (

 1 تبصره  

 تصویب و طرح قابل صورتی در) عمرانی طرحهاي و جاري عملیات شامل ( زیان و سود حساب و ترازنامه

 قرار رسیدگی مورد دارایی و اقتصادي امور وزارت منتخب حسابرسی طرف از که بود خواهد عمومی مجمع در

  .باشد داشته همراه را حسابرسی گزارش و گرفته

 2 هتبصر  

 حداکثر مالی سال پایان از پس است مکلف دولتی هاي شرکت در مورد حسب عامل هیأت یا و مدیره هیأت

 وزارت منتخب حسابرس به رسیدگی جهت را مربوط ضمائم و زیان و سود حساب و ترازنامه ماه خرداد پایان تا

 وصول از پس است مکلف دارایی و اقتصادي امور وزارت منتخب حسابرس .نماید تسلیم دارایی و اقتصادي امور

 و داده انجام را الزم رسیدگیهاي ماه دو مدت ظرف حداکثر مربوط ضمائم و زیان و سود حساب و ترازنامه

  .نماید تسلیم ذیربط مراجع و مقامات به را حسابرسی گزارش

 3 تبصره  

 عامل هیأت یا و مدیره هیأت طرف از مربوط ضمائم و زیان و سود حساب و ترازنامه تسلیم براي مقرر موعد

 وزارت منتخب حسابرس رسیدگی مهلت و ماه دو تا حداکثر دارایی و اقتصادي امور وزارت منتخب حسابرس به

 دارایی و اقتصادي امور وزارت تأیید به که توجیهی قابل دالئل ارائه با ماه سه تا حداکثر دارایی و اقتصادي امور

  .است تمدید قابل برسد
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 133 ماده  

 موجهی دالئل به دولتی شرکتهاي زیان و سود حساب و ترازنامه عمومی مجامع تشکیل از پس که صورتی در

 در نمایند موظف مورد حسب را شرکت عامل هیأت یا مدیره هیأت مکلفند عمومی مجامع نباشد، تصویب قابل

 را عمومی مجمع تشکیل ترتیب داًمجد و نمایند اقدام اشکاالت و ایرادات رفع به نسبت شود می تعیین که مهلتی

 مالی سال هر زیان و سود حساب و ترازنامه حال هر در بدهند، زیان و سود حساب و ترازنامه تصویب براي

  .باشد رسیده آنها عمومی مجامع تصویب به بعد سال ماه آذر پایان تا حداکثر باید دولتی هاي شرکت

 تبصره  

 قانونی تعقیب از مانع مربوط عمومی مجامع طرف از دولتی کتهايشر زیان و سود حساب و ترازنامه تصویب

  .بود نخواهد شرکت عملکرد با رابطه در امر مسئوالن احتمالی تخلفات

 134 ماده  

 ترتیبات مربوط هاي اساسنامه در که آن مگر باشد می مجاز قانون اجازه با منحصراً دولتی شرکتهاي انحالل

  .باشد شده مقرر دیگري

 135 ماده  

 شرکت مالی بنیه افزایش منظور به که را شرکت ویژه سود درصد ده معادل سال هر مکلفند دولتی شرکتهاي

  .بشود شرکت شده ثبت سرمایه معادل مزبور اندوخته که وقتی تا نمایند موضوع قانونی اندوخته عنوان به دولتی

 تبصره  

  .دباش نمی مجاز قانونی اندوخته محل از شرکت سرمایه افزایش

 136 ماده  

. گردد نمی تلقی هزینه یا درآمد دولتی شرکتهاي ارزي بدهیهاي و داراییها تسعیر از حاصل زیان و سود

 "ارزي بدهیهاي و داراییها تسعیر ذخیره "حساب در باید مذکور بدهیهاي و داراییها تسعیر از حاصل التفاوت مابه

  .شود منظور
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 زیان و سود حساب به مبلغ این باشد بدهکار مزبور ذخیره حساب مانده مالی سال پایان در که صورتی در 

  .شد خواهد منظور سال همان

 تبصره  

 ثبت سرمایه مبلغ از مالی سال پایان در ارزي بدهیهاي و داراییها تسعیر ذخیره حساب مانده که صورتی در

  .باشد می شرکت سرمایه سابح به انتقال قابل قانونی مراحل طی از پس مازاد مبلغ نماید تجاوز شرکت شده

 137 ماده  

   کلیه مکلفند دولتی غیر عمومی نهادهاي و مؤسسات و دولتی شرکتهاي و دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه

 وظایف انجام براي قانون این اجراي در که را دارایی و اقتصادي امور وزارت درخواست مورد مالی اطالعات

  .دهند قرار مذکور وزارتخانه اختیار در مستقیماً بداند الزم خود

 138 ماده  

 مصوب ایران اسالمی جمهوري سیماي و صدا اداره قانون رعایت با ایران اسالمی جمهوري سیماي و صدا

  .گردد می محسوب دولتی شرکت حکم در قانون این شمول نظر از اسالمی شوراي مجلس 1359.10.8

 139 ماده  

 بر فراگیر مالی نظارت موجبات آوردن فراهم منظور به تاس مکلف دارایی و اقتصادي امور وزارت

 مذکور وزارت پیشنهاد به که اي اساسنامه طبق حسابرسی و مالیاتی کارد تجهیز نیز و دولتی دستگاههاي هاي هزینه

 و نماید اقدام امر این براي اختصاصی عالی آموزشگاه تأسیس به نسبت رسید، خواهدهیئت وزیران  تصویب به

  .شود می تأمین 1360 سال بودجه قانون 65 تبصره اساس بر آن هزینه
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 140 ماده  

 مصوب عمومی محاسبات قانون مذکور تاریخ از و شود می گذارده اجراء مورد به تصویب تاریخ از قانون این

 دارد مغایرت قانون این با که مواردي در عمومی مقررات و قوانین کلیه و آن بعدي اصالحات و 1349.10.15

  .است ملغی

 تبصره  

 این اجرایی هاي نامه آیین که زمانی تا 1349.10.15 مصوب عمومی محاسبات قانون اجرایی هاي نامه آیین

  .است باقی خود قوت به دارد مغایرت قانون این متن با که مواردي در جز است نشده ابالغ و تصویب قانون

 و هزار یک شهریور اول یکشنبه روز جلسه رد تبصره 67 و ماده 140 و فصل شش بر مشتمل فوق قانون 

 رسیده نگهبان شوراي تأیید به 1366.6.10 تاریخ در و تصویب اسالمی شوراي مجلس شش و شصت و سیصد

  .است

  هاشمی اکبر - اسالمی شوراي مجلس رییس 

-  قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی

6/11/1364مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب  و سایر

 واحده ماده  

 عموي مقررات سایر و عمومی محاسبات قانون از انحاء از نحوي به که عمرانی و جاري اعتبارات مصرف

 جنگی هاي هزینه استثناي به ( است گردیده خاص مقررات تابع و بوده مستثنی دولتی معامالت نامه آیین یا و دولت

  :باشد می مجاز زیر ضوابط تحت) گیرد می انجام 1364 سال بودجه قانون 45 و 9 تبصره رعایت اب که

 و فعالیتها و طرحها و ها برنامه از یک هر مورد در بودجه و برنامه وزارت با دستگاهها موافقتنامه مبادله - الف 

  .باشند می مذکور هاي موافقتنامه در مندرج موارد رعایت به مکلف اجرایی دستگاههاي و است الزامی ها پروژه



  427 ... ارجاعی قوانین:فصل دوم/در برنامه پنجم توسعه قوانین و مقررات تنفیذي و ارجاعی: بخش سوم

 انقالب نهادهاي و اجرایی دستگاههاي مورد در حواله صدور و تسجیل و تعهد و تشخیص مسئولیت -  ب

 خواهد آنها طرف از مجاز مقامات یا و مربوط اجرایی دستگاه مقام باالترین یا وزیر عهده به مورد حسب اسالمی

  .بود

 که اجرایی دستگاههاي مورد در سالیانه بودجه در مندرج اعتبارات محل از نههزی انجام براي الزم وجوه - ج

 ذیحساب فاقد قانون طبق که دستگاههایی مورد در و ذیحساب طرف از وجه درخواست با هستند، ذیحساب داراي

 دارایی و اقتصادي امور وزارت به ذیربط دستگاه توسط که مالی امور مسئول طرف از وجه درخواست با هستند،

 در تهران در خزانه طرف از که مربوط دستگاه بانکی حساب به خزانه توسط شد خواهد یا و شده معرفی

 شد خواهد یا و شده افتتاح ایران ملی بانک شعب از یکی در شهرستانها در و ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک

 مسئول یا ذیحساب امضاي مورد حسب آنها از یکی که مجاز امضاي دو حداقل با مذکور حسابهاي. گردد می واریز

  .باشد می استفاده قابل بود خواهد مربوط مالی امور

  :باشد می زیر شرح به دولت صالح و صرفه رعایت با معامالت انجام نحوه و نصاب - د 

  .خرید مأمور مسئولیت به ریال میلیون یک مبلغ تا معامالت -  1

 مورد حسب تدارکاتی واحد یا خرید مأمور تأیید با ریال 5.000.000 تا ریال 1.000.001 از معامالت - 2

  .او طرف از مجاز مقام یا اجرایی دستگاه مقام باالترین تصویب

 اجرایی دستگاه مقام باالترین یا ذیربط وزیر مسئولیت و تأیید به ریال میلیون پنج از بیش معامالت - 3

  .ایشان طرف از مجاز مقامات یا ذیربط

 و کار انجام حسن سپرده و گردان تنخواه و کرد نخواهد تجاوز درصد 40 از که پرداخت پیش زانمی - ـه

 و تشخیص به گردد اخذ کار انجام حسن یا و پرداخت پیش قبال در بایست می که تضمینی میزان و نوع همچنین

  .بود خواهد او طرف از مجاز مقام یا اجرایی دستگاه مقام باالترین مسئولیت

  :باشد زیر مدارك به متکی باید شده انجام هاي هزینه اسناد کلیه - و 

 قبل از کاال تأمین به نیاز که اضطراري مواردي در مگر است، الزامی فاکتور گرفتن یا و قرارداد تنظیم - 1

 انکهاب و شهرداریها به وابسته مؤسسات و دولت و گیرد صورت اضطرار رفع اندازه به خرید و نباشد بینی پیش قابل

 موارد تشخیص .باشند نداشته مباشرت یا و مداخله انحاء از نحوي به آن توزیع و تولید در اسالمی انقالب نهادهاي و
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 خواهد آنها طرف از مجاز مقام یا فوق دستگاههاي مقام باالترین یا و وزیر عهده به آن میزان تعیین و اضطراري

  .بود

 انبار رسید فوق،) 1( بند مفاد رعایت با خرید مجلس صورت یا خرید فاکتور داخلی خریدهاي مورد در - 2

  .کاال تحویل مجلس صورت یا

 کاال ترخیص مدارك فروشنده صورتحساب جزیی موارد در و بانک اعالمیه خارجی خریدهاي مورد در - 3

  .کاال تحویل مجلس صورت یا انبار رسید و گمرك از

 طرف از کار انجام گواهی دیگر، پرسنلی پرداخت نوع هر و امزای و دستمزد و حقوق پرداخت مورد در - 4

  .ذینفع بانکی حساب به وجه واریز بر دایر بانک گواهی یا و وجه گیرنده امضاي و مجاز مقامات

 امضاي و ذیربط اجرایی دستگاه مقام باالترین یا وزیر امضاي با کشور از خارج هاي هزینه اعتبار مصرف -  5

  .شد خواهد منظور قطعی هزینه به دستگاه آن مالی امور مسئول

 خدمت انجام یا و کاال تحویل تأییدیه و مربوط قرارداد شود می محول پیمانکار به که کارهایی مورد در -  6

  .او طرف از مجاز مقام یا اجرایی دستگاه مقام باالترین توسط قرارداد موضوع

 دیوان طرف از که مواعدي در و نگهداري را اتاعتبار قبیل این حساب مکلفند اجرایی دستگاههاي - ز 

 دیوان و نمایند ارائه دارایی و اقتصادي امور وزارت و مزبور دیوان به شود می اعالم و تعیین کشور محاسبات

  .کرد خواهد رسیدگی را مربوط اسناد و مذکور حساب کشور محاسبات

  .گردد می محسوب دولتی اموال شود، یم خریداري قانون این موضوع اعتبارات محل از که اموالی -  ح

 مربوط مقررات و قوانین در مندرج تعاریف تابع است، رفته بکار قانون این در که اصالحاتی تعریف - ط

  .باشد می

 و اسالمی تبلیغات سازمان اسالمی، انقالب کمیته و اجرایی دستگاههاي رؤساي و استانداران و وزراء -  ي

 مؤسسه هر و امام امداد امور تحمیلی، جنگ مهاجرین امور بنیاد شهید، بنیاد دآموزي،سوا نهضت قم، تبلیغات دفتر

 ها وزارتخانه در که را عملیاتی و ها هزینه فهرست مکلفند نمایند استفاده عمومی درآمدهاي از که دیگري نهاد و

 مقررات از خارج خاص قانونی مجوزهاي موجب به آنها نظر زیر انقالبی نهادهاي و دولتی مؤسسات

 گزارش با همراه شود می انجام) 17( ماده اعتبار محل از یا و عمومی مقررات سایر و عمومی محاسبات قانون
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 مربوط کمیسیونهاي سایر و بودجه و برنامه کمیسیون به وزیر نخست طریق از بار یک ماه  چهار هر توجیهی

  .دارند ارسال اسالمی شوراي مجلس

 وجوه مانده سال، هر ماه  فروردین پایان تا موظفند اجرایی دستگاههاي کلیه نمسئوال و ذیحسابیها - ك

 در دارایی و اقتصادي امور وزارت .نمایند واریز خزانه به را قانون این مشمول گردان تنخواه مانده و نشده استفاده

 بودجه و برنامه زارتو اطالع به را قانون این موضوع نشده استفاده وجوه فهرست فوق در مذکور مهلت خاتمه

  .رساند خواهد کشور محاسبات دیوان و

 تضییع موجب که صورتی در و گردد می محسوب دولتی اموال در مجاز غیر تصرف قانون این از تخلف - ل

 نظر مطابق تعزیر و شرعی موازین طبق تخلف مورد میزان معادل پرداخت به متخلف باشد، شده دولت از مالی

  .شد اهدخو محکوم شرع حاکم

 این تصویب تاریخ از ماه  یک مدت ظرف حداکثر فوق مراتب رعایت با قانون این اجرایی نامه آیین -  م

 وزارت و دارایی و اقتصادي امور وزارت تأیید و مربوط وزراي یا و وزیر پیشنهاد به بنا نیاز، مورد حسب قانون

  .رسید خواهدهیئت وزیران  تصویب به بودجه و برنامه

 و تصویب چهار و شصت و سیصد و هزار ماه  بهمن ششم یکشنبه جلسه در واحده ماده بر مشتمل فوق قانون 

  .است رسیده نگهبان محترم شوراي تأیید به 1364.11.9 تاریخ در

  هاشمی اکبر - اسالمی شوراي مجلس رییس 

- ن از قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانو "م"نامه اجرایی بند  آیین

رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 

21/2/1365

 و دارایی و اقتصادي امور وزارت تأیید وزیر برادران پیشنهاد به بنا 1365.2.21 مورخ جلسه درهیئت وزیران  

 رعایت از قانون موجب به که اتیاعتبار کردن هزینه نحوه قانون م بند اجرایی نامه آیین بودجه و برنامه وزارت

 زیر شرح به را) 1364.11.6 مصوب ( هستند مستثنی دولت عمومی مقررات سایر و عمومی محاسبات قانون

  .نمودند تصویب
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 دولت عمومی مقررات سایر و عمومی محاسبات قانون مشمول از مذکور قانون مشمول اعتبارات کلیه ـ 1

  .باشد می نامه آیین این و نامبرده قانون تابع منحصراً و بوده مستثنی

 از پس یابد می اختصاص فوق قانون ب بند در مذکور مجاز مقامات توسط کمک عنوان به که مبالغی ـ 2

  .گردد می منظور قطعی هزینه به پرداخت

 زا مجاز مقامات یا اجرایی دستگاه مقام باالترین تشخیص به بنا فوق قانون  ه بند موضوع گردن تنخواه ـ 3

 در تدارکات و هزینه انجام مسئولیت انحاي از نحوي به که شود می پرداخت واحدهایی یا اشخاص به ایشان طرف

 تنخواه کننده دریافت عهده به فوق گردان تنخواه موقع به واریز عدم مسئولیت دارند، عهده به اجرایی دستگاه

  . باشد می گردان

 قرار یا و ارایه فاکتور فروشنده طرف از که فوق قانون 2 ندب) 1( قسمت در مذکور اضطراري موارد در ـ 4

 زیر ترتیب به خدمات و کاال تحویل و خرید مجلس صورت تنظیم و تهیه مورد در همچنین و گردد نمی منعقد داد

  . گردد می عمل

 شانای طرف از مجاز مقامات یا و اجراي دستگاه مقام باالترین عهده به اضطراري موارد تشخیص ـ الف 

  . باشد می

 فوق قانون 1 بند) 1( قسمت در مذکور اجرایی هاي دستگاه سایر و دولت مباشرت یا دخالت تشخیص ـ ب

  .باشد می ایشان طرف از مجاز مقامات یا و اجرایی دستگاه مقام باالترین با خدمات و کاالها توزیع و تولید در

 توسط فوق قانون د بند در مذکور موارد رعایت با مورد برحسب خدمات و کاال تحویل و خرید گزارش ـ ج

 به فوق قانون ب بند در مذکور مقامات وسیله به و شده گواهی و تنظیم تدارکات واحد مسئول یا و خرید مأمور

 از غیر کاال گیرنده تحویل چنانچه. شود می امضا و تأیید خدمات و کاال تحویل و خرید مجلس صورت عنوان

 از کاال که مواردي در و نماید امضا را کاال تحویل مجلس صورت باید باشد خرید مورمأ یا و تدارکات واحد

  .گردد اموال و داري جمع واحد تحویل نیاز رفع از پس باید باشد دوام با و مصرفی غیر اموال

 بند در طرف از مجاز مقامات و مربوط ذیحساب یا مالی امور مسئول باامضاي هزینه اسناد موارد کلیه در ـ 5

  .شود می منظور حساب به فوق قانون ب

  .است اجرا قابل 1365 سال ماه فروردین  اول از نامه آیین این مفاد ـ 6
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-  17/2/1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  38ماده 

نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کاال و خدمات مشمول این قانون، عالوه بر نرخ مالیات 

  :گردد این قانون، به شرح زیر تعیین می) 16(ع ماده موضو

  ؛%)5/1(درصد  و نیم  این قانون، یک ) 16(کلیه کاالها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده  - الف

 1تبصره  

واحدهاي تولیدي آالینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت 

تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال (ازمان حفاظت محیط زیست نمایند، طبق تشخیص و اعالم س نمی

، همچنین پاالیشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشیمی، عالوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، )بعد

این ) 17(حکم ماده. باشند از قیمت فروش به عنوان عوارض آالیندگی می%) 1(مشمول پرداخت یک درصد 

سال   واحدهایی که در طی. باشد هاي آن به عوارض آالیندگی موضوع این ماده قابل تسري نمی قانون و تبصره

به رفع آالیندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست  نسبت 

ز اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعالم در این صورت، واحدهاي یاد شده ا. گردند واحدهاي آالینده خارج می

. مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آالیندگی نخواهند شد  توسط سازمان

زیست به فهرست واحدهاي آالینده محیط  محیط  حفاظت   و اعالم سازمان سال بنا به تشخیص که در طی  واحدهایی

مالیاتی بعد از تاریخ اعالم توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت زیست اضافه گردند، از اول دوره 

عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداري محل . عوارض آالیندگی خواهند بود

واریز ) 39(ماده ) 2(استقرار واحد تولیدي و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره 

  .د، تا بین دهیاریهاي همان شهرستان توزیع گرددشو می
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-  با اصالحات بعدي 3/12/1366موادي از قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب  

 27/11/1380اصالحی ( 48ماده(  

هاي تعاونی براساس  سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهاي ایرانی موضوع قانون تجارت به استثناي شرکت

ریال هم صد ) 100(کسور صد . قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود به ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه

  .شود ریال محسوب می) 100(

 تبصره  

ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش  الشرکه شرکت حق تمبر سهام و سهم

. ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود کتافزایش سرمایه در اداره ثبت شر سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت

میزانی که حق تمبر آن پرداخت  اند تا هایی که قبالً سرمایه خود را کاهش داده افزایش سرمایه در مورد شرکت

  .شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود

 27/11/1380اصالحی ( 84ماده(  

قانون نظام هماهنگ ) 1(حقوق موضوع ماده  حداقل حقوق مبناي جدولیکصد و پنجاه برابر  تا میزان  

بگیران از جمله کارگران  درآمد ساالنه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق -1370مصوب -پرداخت کارکنان دولت 

  .شود مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می

 27/11/1380اصالحی ( 85ماده(   

ر مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب نرخ مالیات بر درآمد حقوق د

و در مورد سایر %) 10(هاي مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد  معافیت پس از کسر 1370.6.13

ریال به ) 42 000 000(و دو میلیون  هاي مقرر در این قانون تا مبلغ چهل بگیران نیز پس از کسر معافیت حقوق

  .این قانون خواهد بود) 131(هاي مقرر در ماده  و نسبت به مازاد آن به نرخ%) 10(درصد   رخ دهن
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  8/11/1386الحاقی و  27/11/1380اصالحی ( 105ماده(  

هاي انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در  ها و درآمد ناشی از فعالیت جمع درآمد شرکت 

هاي مقرر  هاي حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت شود، پس از وضع زیان می لایران یا خارج از ایران تحصی

باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج  می اي به استثناي مواردي که طبق مقررات این قانون داراي نرخ جداگانه

  .خواهند بود%) 25(درصد 

  1تبصره   

اند، در صورتی که داراي  ور تقسیم سود تاسیس نشدهدر مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاري که به منظ 

کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده  فعالیت انتفاعی باشند، از ماخذ

  .شود وصول می

  2تبصره  

و ماده ) 109(ماده ) 5(اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثناي مشموالن تبصره  

هایی که  برداري سرمایه در ایران یا از فعالیت درآمد مشمول مالیاتی که از بهره این قانون از مأخذ کل) 113(

دهند یا از واگذاري  ایران انجام می مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در

هاي سینمایی از  هاي فنی یا واگذاري فیلم نش فنی، دادن تعلیمات، کمکامتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دا

نمایندگان اشخاص و مؤسسات . کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود تحصیل می  ایران

ین کنند طبق مقررات مربوط به ا عنوان به حساب خود تحصیل می مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر

  .باشند قانون مشمول مالیات می

  3تبصره  

هایی که قبالً پرداخت  در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات

مربوط از مالیات متعلق کسر خواهدشد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد  شده است با رعایت مقررات

  .است
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  4تبصره  

پذیر  هاي سرمایه عم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتاشخاص ا

  .بود مشمول مالیات دیگري نخواهند

  5تبصره   

در مواردي که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگري غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ 

الیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط وصول باشد، م درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل

  .محاسبه خواهد شد

 8/11/1386الحاقی ( 6تبصره(  

 مشمول عام سهامی تعاونی شرکتهاي و متعارف تعاونی هاي اتحادیه و شرکتها ابرازي مالیات مشمول درآمد 

  .باشد می ماده این موضوع نرخ از تخفیف %) 25( درصد پنج و بیست

  

 27/11/1380اصالحی ( 106 ماده(  

به استثناي درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه  (درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی  

و بند ) 94(طبق مقررات ماده  از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر ) شده است دیگري براي تشخیص آن مقرر

  .گردد تشخیص می الرأس این قانون به طور علی)95(ماده ) الف (

 27/11/1380اصالحی ( 138ماده 1تبصره(  

هاي تعاونی و خصوصی که براي توسعه و بازسازي و نوسازي یا تکمیل  آن قسمت از سود ابرازي شرکت

معدنی خود یا ایجاد واحدهاي جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از  واحدهاي موجود صنعتی و

معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبال اجازه  این قانون) 105(تعلق موضوع ماده مالیات م%) 50(پنجاه درصد 

ربط  ذي گذاري معین از وزارتخانه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه

ابرازي همان  هاي یادشده در هر سال مازاد بر سود در صورتی که هزینه اجراي طرح یا طرح. تحصیل شده باشد

تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود  گذاري کمتر باشد شرکت می سرمایه سال باشد و یا از هزینه طرح
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و یا باقیمانده هزینه اجراي کامل طرح  ابرازي سالهاي بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور

  .مند شود بهره

  1تبصره  

ل از تکمیل، اجراي طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین در صورتی که شرکت ، قب

برداري آنرا تعطیل،  برداري نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره بهره گذاري، آنرا به شده در طرح سرمایه

رائم متعلقه موضوع اجراي طرح و ج هاي مالیاتی منظور شده در این ماده براي منحل یا منتقل نماید معادل معافیت

  .این قانون از شرکت وصول خواهد شد) 190(ماده 

 24/12/1388کل کشور مصوب  1389قانون بودجه سال  4بند ) د(جزء  

ربط مکلف است کلیه دریافتهاي حاصل از صادرات نفت خام  وزارت نفت از طریق شرکتهاي دولتی تابعه ذي

الحساب پرداختهاي موضوع این بند  متقابل نفتی، به عنوان علی هاي بیع را به هر صورت پس از کسر باز پرداخت

داري کل کشور واریز  به طور مستقیم از طریق بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به حسابهاي مربوط در خزانه

داري کل کشور با وزارت نفت از طریق  و در مقاطع سه ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، خزانه

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است از وجوه . ربط تسویه حساب نماید ي دولتی تابعه ذيشرکتها

. سهم صندوق توسعه ملی را به صورت ماهانه کسر و به حساب مربوط واریز نماید%) 20(حاصل، بیست درصد 

مندرج  210101 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف

تا سقف ) داري کل کشور خزانه(این قانون بر اساس اعالم وزارت امور اقتصادي و دارایی ) 5(در جدول شماره 

ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به 

وزارت نفت از طریق . شود، واریز نماید کشور اعالم میداري کل  حسابهاي درآمدهاي مربوطه که توسط خزانه

ربط مکلف است کلیه دریافتهاي حاصل از صادرات میعانات گازي را به هر صورت،  شرکتهاي دولتی تابعه ذي

داري کل کشور  پس از کسر بازپرداختهاي بیع متقابل گازي به حسابهاي تمرکز وجوه ارزي که از طریق خزانه

بانک مرکزي جمهوري اسالمی . شود واریز نماید بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران افتتاح میبه نام آنها نزد 

سهم صندوق توسعه ملی را کسر و به حساب % ) 20( ایران موظف است ماهانه از وجوه حاصل بیست درصد 
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ي دولتی تابعه داري کل کشور به حساب وزارت نفت از طریق شرکتها مربوط واریز و مابقی را با اعالم خزانه

وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این بند شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، . ربط واریز نماید ذي

هاي برنامه و بودجه و  بیع متقابل نفتی و گازي، صادرات نفت خام، میعانات گازي و گاز طبیعی را به کمیسیون

ریزي و نظارت  وزارت امور اقتصادي و دارایی، معاونت برنامهمحاسبات، اقتصادي و انرژي مجلس شوراي اسالمی، 

  .راهبردي رئیس جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید

 1تبصره  

به حساب ) دالر 65هر بشکه (مازاد درآمد نفت تولیدي ناشی از افزایش قیمت نسبت به ارقام این قانون  

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران . گردد ران واریز میداري کل نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ای خزانه

و ) معادل بیست درصد از صادرات نفت خام و میعانات گازي(موظف است پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی 

حساب  داري کل کشور مابقی را به ربط با اعالم خزانه منظور نمودن سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذي

ربط از مازاد سهم نفت صرفاً جهت  سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذي. نمایدذخیره ارزي واریز 

از این محل صرفاً باید در اجراي طرحهاي . گذاري در صنایع باالدستی نفت و گاز قابل هزینه خواهد بود سرمایه

در هر . ستفاده شودگذاري براي توسعه میادین نفتی یا حفظ ظرفیت آنها و توسعه میادین گازي مشترك ا سرمایه

هاي نفتی و طرحهاي غیر مرتبط و  حال استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده

ربط ممنوع است و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال  خارج از وظایف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذي

  .دولتی است در این زمینه وزیر نفت مسئول است

 2تبصره  

این بند » ج«هاي داخلی و واریز مبالغ موضوع جزء  هاي ناشی از فروش نفت به پاالیشگاه در مورد دریافت 

داري کل کشور، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است  هاي تمرکز وجوه، با اعالم خزانه به حساب

  .وع این بند را از این مبالغ پرداخت کندربط، موض مابقی سهم وزارت نفت از طریق شرکتهاي دولتی تابعه ذي
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 25/1/1383قانون برگزاري مناقصات مصوب

   کلیات -  اول  فصل

 کاربرد -1ماده:  

  رسد و تنها در معامالتی می  تصویب  به  مناقصات  برگزاري  و مراحل  روش  منظور تعیین  به  قانون  این -الف

  .کاربرد دارد شود، می  انجام  قانون  این  با رعایت  که

،  دولتی  و شرکتهاي  ها، سازمانها و مؤسسات از وزارتخانه  اعم  ایران  اسالمی  جمهوري  گانه سه  قواي -ب

  و نهادهاي  ، مؤسسات دولتی  بیمه  ، شرکتهاي دولتی  اعتباري ، بانکها و مؤسسات  دولت  به  وابسته  انتفاعی  مؤسسات

،  عمومی  ، مؤسسات)نمایند می  کشور استفاده  کل  بنیادها و نهادها از بودجه  آن  که  در مواردي( غیر دولتی   عمومی

  قانون  شمول  که  ها و واحدهایی دستگاه و همچنین   اساسی  قانون  نگهبان  ، شوراي اسالمی  انقالب  بنیادها و نهادهاي

  عام  و مقررات  و یا از قوانین  خود را داشته  خاص  ونقان  که از این  ، اعم است  نام  ذکر یا تصریح  بر آنها مستلزم

  صنایع  ملی  ، شرکت گاز ایران  ملی  ، شرکت ایران  نفت  ملی  ، شرکت جهادکشاورزي  نمایند نظیر وزارت  تبعیت

،  ایران ی اسالم  جمهوري  بنادر و کشتیرانی  ، سازمان ایران  صنایع  و نوسازي  گسترش  ، سازمان ایران پتروشیمی 

  و شرکتهاي  ایران  اسالمی  جمهوري صدا و سیماي   ، سازمان ایران  معدنی  و صنایع  معادن  و نوسازي  توسعه  سازمان

  .کنند  را رعایت  قانون  این  مقررات  مناقصه  آنها موظفند در برگزاري  تابعه

تبصره  

  .هستند  مستثنی  قانون این   و از شمول  خود بوده  خاص  و ضوابط  مقررات  ، تابع مسلح  نیروهاي

 تعاریف -2ماده:  

  :شوند می  زیر تعریف  شرح  ، به شده  کار برده  به  قانون  در این  که  واژگانی

  تعهدات  در آن  ، که) اسناد مناقصه  طبق(تأمین کیفیت مورد نظر   براي است رقابتی   فرایندي: مناقصه -الف

  .شود باشد، واگذار می  را پیشنهاد کرده  متناسب قیمت   کمترین  که  گري قصهمنا  به  معامله  موضوع

  .نماید را برگزار می  مناقصه  که  قانون  این) 1(  ماده)  ب(بند   موضوع  دستگاه: گزار مناقصه -ب
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  .کند می  شرکت  و در مناقصه  را دریافت  اسناد مناقصه  که  است  یا حقوقی  حقیقی  شخصی: گر مناقصه - ج

  مقام  از سوي  دار که صالحیت بازرگانی   فنی  عضو خبره  سه  با حداقل  است  هیئتی:  بازرگانی  فنی  کمیته -د

را   قانون  مقرر در این  پیشنهادها و سایر وظایف  بازرگانی فنی   شود و ارزیابی می  گزار انتخاب مناقصه  مجاز دستگاه

  .گیرد می  برعهده

  از سوي  که  گران مناقصه  تعهدات  انجام  توان  از ارزیابی  است  عبارت: گران کیفی مناقصه  ارزیابی -هـ

  .شود می  انجام  بازرگانی  فنی  کمیته  توسط  وي  تشخیص  گزار یا به مناقصه

و سایر   دوام ، ، استانداردها، کارایی مشخصات  در آن  که  است  فرایندي: پیشنهادها  بازرگانی  فنی  ارزیابی -و

  .شوند می  برگزیده  قبول قابل   و پیشنهادهاي  ، ارزیابی بررسی گران  مناقصه  پیشنهادهاي  بازرگانی  فنی  هاي ویژگی

  از بین  قانون  این) 20(  در ماده  مندرج  شرح  به  قیمت  ترین مناسب  در آن  که  است  فرایندي:  مالی  ارزیابی - ز

  .شود می  اند، برگزیده شده  پذیرفته  بازرگانی  ز نظر فنیا  که  پیشنهادهائی

  و خوانا بودن  آنها، غیر مشروط  اسناد و امضاي  بودن  کامل  از بررسی  است  عبارت: شکلی  ارزیابی - ح

  . پیشنهاد قیمت

  زیر تعیین  طرق  به  که  در معامله  شرکت  متقاضی  بودن  از یگانه  است  عبارت  انحصار در معامله: انحصار - ط

  :شود می

  . است  در انحصار دولت  که  کاالها و خدماتی  وزیران براي هیئت   اعالن -1

  . معامله  انجام  براي  متقاضی  تنها یک  و ایجاب  عمومی  انتشار آگهی -2

اعتبار   ، مدت مناقصه  مختلف  مراحل  برگزاري  و مهلت  زمان  در آن  که  است  سندي: مناقصه  زمانی  برنامه -  ي

  .شود می  انعقاد قرارداد مشخص  پیشنهادها و زمان

 معامالت  بندي طبقه -3ماده:   

  :شوند می  تقسیم  دسته  سه  به)  معامله  قیمت(  از نظر نصاب  معامالت

  ریال) 000/000/20(  میلیون کمتر از بیست  1382  سال  ثابت  قیمت  به  که  معامالتی:  کوچک  معامالت -1

  .باشد
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برابر   و از ده  بوده  کوچک  معامالت  مبلغ  از سقف  بیش  مورد معامله  مبلغ  که  معامالتی:  متوسط  معامالت -2

  .تجاوز نکند  کوچک  معامالت  ارزش  سقف

  کوچک  عامالتم  مبلغ ارزش   برابر سقف  از ده  آنها بیش  برآورد اولیه  مبلغ  که  معامالتی:  بزرگ  معامالت -3

  .باشد

 1تبصره  

  بهاي  شاخص  را بر اساس  معامالت نصاب   هر سال  در ابتداي  است  مکلف  و دارایی  امور اقتصادي  وزارت

وزیران پیشنهاد   هیئت  به  تصویب  ، جهت ایران  اسالمی  جمهوري  مرکزي  بانک  توسط  شده  اعالم  کاالها و خدمات

  .نماید

 2تبصره  

واحد   برآوردي  مبلغ  عمده  و در معامالت  مورد معامله  مبلغ  و متوسط  کوچک  معامالت  براي  نصاب  مبلغ

  .باشد می  معامله  متقاضی

 3تبصره  

  یک  طور متعارف به   که  اقالمی  نباید با تفکیک  فوق  هاي از نصاب  هر یک  مشمول  یا برآورد معامالت  مبلغ

  .شود  تر برده پایین  نصاب  شوند، به می  واحد تلقی  مجموعه

 مناقصات  انواع  بندي طبقه -4ماده:   

  :شوند می  بندي زیر طبقه  انواع  به  بررسی  از نظر مراحل  مناقصات -الف

  در این. پیشنهادها نباشد  بازرگانی فنی   ارزیابی  به  نیازي  در آن  که  است  اي مناقصه: اي مرحله  یک  مناقصه -1

  .شود می  تعیین  مناقصه  برنده  جلسه  و در همان  گشوده جلسه   در یک  گران پیشنهاد مناقصه  پاکتهاي  اقصهمن

  پیشنهادها الزم  بازرگانی  فنی  گزار، بررسی مناقصه  تشخیص  به  که  است  اي مناقصه: اي دو مرحله  مناقصه -2

  کمیسیون  پیشنهادها را به  بازرگانی  فنی  ارزیابی  شود و نتایج می  کیلتش  بازرگانی  فنی  ، کمیته مناقصه  در این. باشد

  .شود می  تعیین  مناقصه  برنده  قانون  این) 19(  مفاد ماده  کند و بر اساس می  گزارش  مناقصه

  :شوند می  بندي زیر طبقه  انواع  به  گران مناقصه  دعوت  از نظر روش  مناقصات -ب
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  گران مناقصه  اطالع  به  عمومی آگهی   از طریق  مناقصه  فراخوان  در آن  که  است  اي مناقصه: عمومی  مناقصه -1

  .رسد می

گزار،  مناقصه  دستگاه  مقام  و مسئولیت باالترین  تشخیص  به  در آن  که  است  اي مناقصه: محدود  مناقصه -2

  براي  دعوتنامه  ارسال  از طریق  مناقصه  فراخوان. ودتأیید ش  با ذکر ادله  عمومی  مناقصه  برگزاري  محدودیت

  .رسد می  گران مناقصه  اطالع  به]   قانون  این) 27(و ) 13(مواد   موضوع ضوابط   بر اساس[دار  صالحیت  گران مناقصه

   مناقصات  سازماندهی -   دوم  فصل

 مناقصه  کمیسیون -5ماده:   

  :شود می  ر تشکیلزی  از اعضاي  مناقصه  کمیسیون -الف

  . وي  گزار یا نماینده مناقصه  دستگاه  رئیس -1

  .مورد  گزار حسب مناقصه  دستگاه  مالی  مقام  یا باالترین  حساب ذي -2

  .شود برگزار می  وي  درخواست به   مناقصه  که  گزار یا واحدي مناقصه  دستگاه  فنی مسئول  -3

  کمیسیون  ناظر در جلسات  عنوان  نفر به  شهر یک  شوراي  ، از سويها شهرداري  به  مربوط  در مناقصات -ب

  .خواهد کرد  شرکت  مناقصه

و   حضور در جلسه به  اعضاء مکلف   دارد و تمام  مزبور رسمیت  نفر اعضاي  با حضور هر سه  کمیسیون - ج

  .اعضاء معتبر خواهد بود  با رأي اکثریت  کمیسیون  تصمیمات. ابراز نظر هستند

  .شود می  گزار تشکیل مناقصه  دستگاه  با حضور رئیس  ، مناقصه کمیسیون  اي دو مرحله  در مناقصات -د

  .باشد می  مدیره  هیئت  با انتخاب  دولتی  در شرکتهاي  مناقصات  اعضاء کمیسیون -هـ

 مناقصه  کمیسیون  وظایف -6ماده:   

  :زیر است  شرح  به  مناقصه  کمیسیون  وظایف  اهم

  . مناقصه  در موعد مقرر در فراخوان  مناقصه  کمیسیون  جلسات  تشکیل -الف
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و غیر   آنها و نیز خوانا بودن  و امضاي  مدارك  بودن   از نظر کامل  گران مناقصه  پیشنهادهاي  بررسی -ب

  ). شکلی  ارزیابی(  قیمت  پیشنهادهاي  بودن  مشروط

  . و اسناد مناقصه  شرایط  طبق  قبول  قابل  هادهايپیشن  پیشنهادها و تعیین  ارزیابی -  ج

  . اي دو مرحله  در مناقصات  بازرگانی  فنی  کمیته  پیشنهادها به  فنی  بررسی  ارجاع -د

  ). قانون  این 20و  19مواد   ضوابط  طبق(  مناقصه  و دوم  اول  برندگان  تعیین -هـ

  . مناقصه  صورتجلسات  تنظیم -و

  . تجدید یا لغو مناقصه  درباره  گیري تصمیم - ز

 شکایات  به  رسیدگی  هیئت -7ماده:   

  هیئت  اساسنامه. گردد می تشکیل   رسیدگی  گزار هیئت گر و مناقصه مناقصه  بین  دعاوي  به  منظور رسیدگی  به

  .خواهد رسید  اسالمی  شوراي  مجلس  تصویب  به  شکایات  به  رسیدگی

 شکایات  به  رسیدگی  هیئت  وظایف -8ماده:   

  . قانون  از مواد این  هر یک  اجرا نشدن  به  مربوط  اعتراضات  به  رسیدگی -الف

  . صدور رأي تجدید یا لغو مناقصه -ب

 1تبصره  

  : نیست  شکایات  به  رسیدگی  هیئت  از سوي  رسیدگی  موارد زیر مشمول

  .پیشنهادها  ارزیابی  هاي معیارها و روش -1

  . داخلی  پیشنهاد دهندگان  ترجیح -2

  .باشد  شده  از اعتبار پیشنهادها ارسال  پس  ماه  یک  که  اعتراضاتی -3

  .از انعقاد قرارداد  پس  مناقصات  برندگان  شکایت -4
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 2تبصره  

  مدیریت  انپیشنهاد سازم  به) 7(  ماده موضوع   و اساسنامه  قانون  این  از تصویب  پس  ماده  این  اجرایی  نامه آیین

  .وزیران خواهد رسید هیئت   تصویب به  و دارایی   امور اقتصادي  کشور و وزارت  ریزي و برنامه

   مناقصات  برگزاري -   سوم  فصل

 مناقصات  فرایند برگزاري -9ماده:   

  : زیر است  مراحل  شامل  ترتیب  به  مناقصات  فرایند برگزاري

  . مالی  منابع  تأمین -الف

  ).یا محدود ، عمومی  اي یا دو مرحله  اي مرحله  یک(  بزرگ  در معامالت  مناقصه  نوع  ینتعی -ب

  . اسناد مناقصه  تهیه -  ج

  . لزوم  در صورت  گران مناقصه  کیفی  ارزیابی -د

  . مناقصه  فراخوان -هـ

  .پیشنهادها  ارزیابی -و 

  .و انعقاد قرارداد  مناقصه  برنده  تعیین -ز 

 مالی  منابع  تأمین -10ماده:   

  به  قانون  این) 1(  ماده)  ب(بند   موضوع  هاي دستگاه  که  است  بر آن  مشروط  هر طریق  به  معامله  انجام -الف

قید   در اسناد مرتبط  و مراتب  حاصل  قرارداد اطمینان در مدت   معامله  مالی  منابع  بینی پیش  به  نسبت  نحو مقتضی

  .باشد  شده

و   در شرایط  صراحت  باید به  معامله  انجام  براي  تأخیر تعهدات  ضمان  و نحوه  مالی  منابع  بینی پیش  موضوع -ب

  .گزار قید و تعهد شود مناقصه  دستگاه  از سوي  اسناد مناقصه

 مناقصه  انجام  هاي روش -11ماده:   

  :شود می  زیر انجام  طرق  به  مناقصه
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کاال، (  معامله  موضوع و کیف   کم  به  ، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه چککو  در معامالت -الف

و   تشخیص  و به  و اخذ فاکتور مشخص  و صالح  صرفه  نماید و با رعایت  تحقیق  آن  بهاي  درباره)  یا حقوق  خدمت

  .دهد  انجام  ممکن  بهاي  کمترین  به  کیفیت  را با تأمین  مسئولیت خود، معامله

  کاال، خدمت(  معامله  موضوع و کیف   کم  به  ، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه متوسط  در معامالت -ب

  ، با تأمین کتبی  استعالم  فقره  سه  و اخذ حداقل  وصالح  صرفه  نماید و با رعایت  تحقیق  آن  بهاي  درباره)  یا حقوق

باشد،   همتراز وي  مسئول  یا مقام  واحد تدارکاتی  مورد تأیید مسئول  آمده  دست  به  بهاي  مورد نظر، چنانچه  کیفیت

  نباشد با تأیید مسئول  ممکن  کتبی  استعالم  فقره  اخذ سه  دهد و چنانچه  را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام  معامله

  .شود می  یتتعداد موجود کفا  ، به همتراز وي  مسئول  یا مقام  تدارکاتی

  مسئول  امضاي  منزله  به  نامبرده کارپرداز واحد باشد امضاي   بر عهده  مسئولیت واحد تدارکاتی  چنانچه -تبصره

را   قانون  در این  مندرج  وظایف  توان فاقد کارپرداز باشد می  اجرایی  دستگاه  که  در صورتی.  است  واحد تدارکاتی

  .نمود  مأمور خرید محول  و یا به  سازمانی  مشابه  پستهاي  متصدیان  به

  :شود می  زیر عمل  هاي از روش  یکی  به  بزرگ  در معامالت -  ج

  .کثیراالنتشار  هاي در روزنامه  انتشار فراخوان  ازطریق  عمومی  مناقصه  برگزاري -1

  .محدود  مناقصه  برگزاري -2

گران مناقصه  کیفی  ارزیابی -12 ماده:   

  :شود  ، باید موارد زیر لحاظ گران مناقصه  کیفی  ارزیابی در -الف

  . و محصوالت  خدمات  کیفیت  تضمین -1

  .مورد نظر  در زمینه  و دانش  تجربه  داشتن -2

  . سابقه  حسن -3

  . لزوم  ، در صورت صالحیت  هاي کار یا گواهینامه  پروانه  داشتن -4

  . لزوم  ر در صورتکا  انجام  براي  متقاضی  مالی  توان -5

  : زیر است  شرح  به  گران مناقصه  کیفی  ارزیابی  مراحل -ب
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  .معیارها  نسبی  و اهمیت  ارزیابی  معیارهاي  تعیین -1

  . اسناد ارزیابی  تهیه -2

  . متقاضیان  از سوي  اسناد ارزیابی  و ارسال  ، تکمیل دریافت -3

  .آنها بندي  و رتبه  گران از مناقصه  متیاز هر یکا  و تعیین  شده  اسناد دریافت  ارزیابی -4

  ). کوتاه  لیست تهیه (آنها   و رتبه  کارفرما و امتیازات  دار به صالحیت  گران مناقصه  اسامی  اعالم -5

  . گران مناقصه  کیفی  ارزیابی  مستندسازي -6

از   پس  ماه  حداکثر سه  اجرایی هاي  گاهدست  با همکاري  است  کشور مکلف  ریزي و برنامه  مدیریت  سازمان -  ج

بیانگر   که  ماده  مقرر در این  موازین  را با رعایت  گران مناقصه  کیفی  ارزیابی  اجرایی  نامه آیین  قانون  این  تصویب

  .هیئت وزیران برساند  تصویب  و به  باشد تهیه  گران مناقصه  ارزیابی  و روش  گیري اندازه  هاي شاخص

مناقصه  فراخوان -13ه ماد :  

  :موارد زیر باشد  باید شامل  حداقل  مناقصه  مفاد فراخوان -الف

  .گزار مناقصه  و نشانی  نام -1

  . کاال یا خدمات  و کیفیت  ، کمیت نوع -2

  . در مناقصه  شرکت  تضمین  و مبلغ  نوع -3

  .دهاپیشنها  و گشایش  اسناد، تحویل  دریافت  و مهلت  ، زمان محل -4

  که  در مواردي). باشد مصلحت   میسر یا به   آن  تعیین  که  در صورتی(  آن  و مبانی  معامله  برآورد شده  مبلغ -5

  .شود می  تهیه  یاد شده  فهرست  طبق  وجود دارد، برآورد مربوط  پایه  بهاي  فهرست

  هاي از روزنامه  در یکی  حداقل نوبت   ا سهگزار از دو ت مناقصه  تشخیص  باید به  عمومی  مناقصه  فراخوان -ب

  .منتشر گردد  مربوط  یا استان  کثیراالنتشار کشوري

و   گروهی  هاي سایر رسانه  از طریق  ماده  این)  ب(بر موارد مذکور در بند   تواند عالوه گزار می مناقصه - ج

  .را منتشر نماید  ننیز فراخوا  رسانی اطالع  هاي یا شبکه  جمعی  ارتباط  هاي رسانه
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  مطرح  خارجی  اعتباري از تسهیالت   باشد، یا استفاده  المللی بین  مناقصه  برگزاري  نیاز به  که  در صورتی -د

و   ، تولیدي ، مهندسی فنی  از توان  حداکثر استفاده  قانون  موازین  و با رعایت  مربوط  مجوزهاي  باشد، باید با کسب

  یک  کثیراالنتشار و حداقل  هاي از روزنامه  در یکی  مربوط  آگهی 12/12/1375 شور مصوب ک  و اجرایی  صنعتی

،  مناقصه  با موضوع  مرتبط  المللی بین  یا روزنامه  مجله  و یک  داخل  زبان  انگلیسی  هاي از روزنامه  در یکی  نوبت

  .منتشر شود

 اسناد مناقصه - 14ماده :  

  .شود  تحویل  داوطلبان  همه  به  طور یکسان  باید به  اسناد مناقصه  تمامی -الف

  : موارد زیر است  شامل  اسناد مناقصه -ب

  .گزار مناقصه  و نشانی  نام -1

  . مناقصه  تضمین  و مبلغ  نوع -2

  .آنها  پیشنهادها و گشایش  اسناد، تحویل  دریافت  و مهلت  ، زمان محل -3

  .کار  انجام  نحس  و تضمین  پرداخت پیش  مبلغ -4

  .اعتبار پیشنهادها  مدت -5

  . کاال یا خدمات  و کیفیت  ، کمیت ، استانداردها، نوع بازرگانی  فنی  کار، مشخصات  شرح -6

  .کاال  کار یا تحویل  انجام  ریزي برنامه -7

  . گران مناقصه  کیفی  ارزیابی  معیارها و روش -8

  .آنها  هاي پیشنهادها و تعداد نسخه  تسلیم  مقرر براي  و مهلت  تهیه  روش -9

  . آن  و ضمائم  و خصوصی  عمومی  ، شرایط نامه موافقت  قرارداد شامل  متن -10

  ).17(  ماده  موضوع  و توضیحات  صورتجلسات - 11

  .باشد  گزار الزم مناقصه  تشخیص  به  که  سایر اسنادي - 12
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 پیشنهادها  و تسلیم  تهیه  ترتیب -15ماده:  

  زیر تهیه  ترتیب  خود را به یا خرید اسناد باید پیشنهادهاي   از دریافت  پس  در مناقصه  کنندگان شرکت  -الف

  :کنند  گزار تسلیم مناقصه  و به

  .اسناد و پیشنهادها  و تکمیل  تهیه -1

  . مناقصه  مقرر در فراخوان  پیشنهادها در مهلت  تسلیم -2

  .اپیشنهاده  رسید تحویل  دریافت -3

  به  اسناد مناقصه  تحویل مهلت   از آخرین  المللی و بین  داخلی  پیشنهادها در مورد مناقصات  قبول  مهلت -ب

  .باشد  ماه  روز و یک  نباید کمتر از ده  ترتیب

 پیشنهادها  و تحویل  تسلیم  شرایط -16ماده:  

باشد،   شده  بینی پیش  در اسناد مناقصه  که  ، جز در مواردي در مناقصه  کنندگان  از شرکت  یک  هیچ -الف

  .کنند  پیشنهاد تسلیم  از یک  توانند بیش نمی

و   الك  جداگانه  هاي خود را باید در پاکت  و پیشنهادهاي  ، اسناد مناقصه در مناقصه  کنندگان شرکت  -ب

بگذارند و )  ج  پاکت(  یشنهاد قیمتو پ)  ب  پاکت( بازرگانی   ، پیشنهاد فنی) الف  پاکت(  تضمین  شامل  مهر شده

  .قرار دهند  و مهر شده  و الك  مناسب  ها را در لفاف پاکت  همه

،  از دریافت  را پس  کنندگان شرکت   شده  ارائه  پیشنهادهاي  مقرر همه  در مهلت  است  گزار موظف مناقصه - ج

  .نماید  ها صیانت ، از پاکت بازگشایی  و تا جلسه  ثبت

و در   گواهی  قابل  صورت پیشنهاد باید به   گرفتن  و یا پس  ، جایگزینی ، اصالح ، تحویل تسلیم  ونههرگ -د

  .شود  انجام  مقرر در اسناد مناقصه  و مکان  مهلت

اسناد  و تشریح  توضیح -17  ماده:  

  گزار توضیح واند از مناقصهت کند، می  مشاهده  یا ایرادي  ، ابهام در اسناد مناقصه  کننده  شرکت  چنانچه -الف

  .بخواهد
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، »اسناد  توضیح  جلسه« تشکیل   در صورت  و همچنین  گران مناقصه  هاي پرسش  به  و پاسخ  توضیحات -ب

  گر ارسال مناقصه  کنندگان شرکت   همه  براي  طور یکسان  به  قانون  این) 22(  ماده  مطابق  آن  صورتجلسه  رونوشت

  .خواهد شد

 پیشنهادها  گشایش -18ماده:  

  .شود می  مقرر گشوده  و مکان  در زمان  گران مناقصه  پیشنهادهاي -الف

  : زیر است  شرح  پیشنهادها به  گشایش  مراحل -ب

  . در جلسه  کنندگان و شرکت   ، حاضران) پیشنهاد دهندگان(اسناد،   کنندگان دریافت   اسامی  فهرست  تهیه -1

  . آن  و کنترل)  الف  پاکت(  ضمینت  پاکت  باز کردن -2

  . بازرگانی  فنی  پاکت  باز کردن -3

  پیشنهادهاي  آنها و کنار گذاشتن  و امضاي  مدارك  بودن  از نظر کامل  و کنترل  پیشنهاد قیمت  باز کردن -4

  . اي مرحله  یک  در مناقصات  قبول  غیر قابل

  . اي دو مرحله در مناقصات   بازرگانی  فنی  تهکمی  به  بازرگانی  فنی  هاي پاکت  تحویل -5

  . مناقصه  کمیسیون  پیشنهادها توسط  گشایش  صورتجلسه  و امضاي  و تنظیم  تهیه -6

  . نفع ذي  استرداد به  گزار براي مناقصه  به  رد شده  پیشنهادهاي  تضمین  و پاکت  قیمت  هاي پاکت  تحویل -7

، در  قیمت  پیشنهادهاي گشایش   جلسه  تشکیل  و مکان  ، زمان اي دو مرحله  مناقصه  برگزاري  در صورت -  ج

تمدید   اعتبار پیشنهادها قابل  مدت  بار تا سقف یک  براي  فقط  مدت  خواهد شد، این  ها اعالم پاکت  گشایش  جلسه

. شود می  گزار صیانت مناقصه  دستگاه  توسط  و مهر شده  الك  لفاف  در یک  قیمت  هاي پاکت  صورت  در این.  است

  مناقصه ، برنده  قانون  این) 20(ماده   و بر اساس  گشوده  درنگ بی  قیمت  ، پیشنهادهاي اي مرحله یک   در مناقصات

  .شود می  تعیین

  گشایش  حضور در جلسه  آنها جهت  یا نمایندگان  گران از مناقصه  است  گزار مکلف مناقصه  دستگاه -د

  .نماید  دعوت  مالی  هايپیشنهاد
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پیشنهادها  بازرگانی  فنی  ارزیابی -19  ماده:  

در اسناد   شده  اعالم  هاي معیارها و روش  بر اساس  است  گزار موظف ، مناقصه اي دو مرحله  در مناقصات -الف

  .نماید  اعالم و  پیشنهادها را انجام بازرگانی   فنی  و ارزیابی  گران مناقصه  کیفی  ، ارزیابی مناقصه

  مناقصه  کمیسیون  که  مهلتی طی   بررسی  باشد، نتیجه  پیشنهادها الزم  بازرگانی  فنی  بررسی  که  در صورتی -ب

  قیمت  هاي ، پاکت بازرگانی  فنی  کمیته  گزارش  شود و بر اساس می  احاله  کمیسیون  بعدي  جلسه  کند به می  معین

  .شود می  اند، گشوده را احراز کرده  الزم  بازرگانی یاز فنی امت  که  پیشنهاد دهندگانی

  . مجاز است  قیمت  پیشنهادهاي  از گشودن  ، تنها پیش بازرگانی  فنی  ارزیابی  هرگونه - ج

  اند، باید ناگشوده نشده پذیرفته   بازرگانی  فنی  هاي در ارزیابی  که  گرانی مناقصه  پیشنهاد قیمت  پاکت -د

  .شود  ندهبازگردا

مناقصه  برنده  و تعیین  مالی  ارزیابی -20  ماده:   

  اعالم  اول  برنده  باشد، به عنوان  را حائز شده  قیمت  ترین مناسب  که  گري ، مناقصه مالی  ارزیابی  هنگام -الف

  ، کمتر از مبلغ اول  با برنده  وي  پیشنهادي  قیمت تفاوت   شود که می  اعالم  در صورتی  دوم  خواهد شد و برنده

  فنی  ارزیابی  تأثیرگذاري  با ذکر نحوه  مشروح  صورت به   باید در اسناد مناقصه  مالی  ارزیابی  روش. باشد  تضمین

  .شود  اعالم بر قیمت   بازرگانی

باشد،   الزم  آن  مبانی و کنترل   ها و تجزیه قیمت  بررسی  ، چنانچه قیمت  هاي پاکت  از گشودن  پس -ب

  حداکثر ظرف  بازرگانی  فنی  نماید و کمیته  ارجاع  بازرگانی  فنی  کمیته  را به  آن  تواند بررسی می  مناقصه  کمیسیون

  .کند می  اعالم مناقصه   کمیسیون  را به  ارزیابی  نتیجه  دو هفته

سایر   و تضمین  گزار نگهداري صه، نزد مناق و دوم  اول  برنده  ، تضمین قیمت  پیشنهادهاي  از گشودن  پس - ج

  .شود می  بازگردانده  گران مناقصه

  ترجیح  نحوه. دارند  ترجیح  خارجی  گران مناقصه  به  نسبت  داخلی  گران ، مناقصه المللی بین  در مناقصات -د

نباشد،   مصلحت  به  اعدهق  این  در آنها رعایت  که  مناقصاتی. قید خواهد شد  ، در اسناد مناقصه داخلی  گران مناقصه

  .اقتصاد تأیید شود  شوراي  باید از سوي
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انعقاد قرارداد -21  ماده:  

  حداکثر براي  مدت  این. اعتبار پیشنهادها منعقد شود  مدت  از پایان  ، باید پیش مناقصه  قرارداد با برنده -الف

  پیشنهاد دهنده  بعد از عقد قرارداد تضمین.  مدید استت قابل   در اسناد مناقصه  شده  بینی پیش  بار و برابر مدت  یک

  .گردد مسترد می  دوم

از انعقاد   اول  برنده  چنانچه. در اسناد، منعقد خواهد شد  شده  بینی پیش  در مهلت  اول  قرارداد با برنده -ب

  دوم  و قرارداد با برنده  ضبط  وي  صهمناق  ننماید، تضمین  را ارائه  تعهدات  انجام  نماید و یا ضمانت  قرارداد امتناع

  .تجدید خواهد شد  و مناقصه  نیز ضبط  وي  ، تضمین نفر دوم  امتناع  در صورت. گردد منعقد می

   مناقصات  مقررات -   چهارم  فصل

اسناد و مکاتبات  ارسال  شرایط -22  ماده:   

  آن  فرستادن  که  معتبر است در صورتی  قانون   این) 20(  ماده  موضوع  با مناقصه  یا اسناد مرتبط  مکاتبات  ارسال

  . و نظایر آن  ، تلکس ، تلگرام سفارشی  باشد؛ مانند پست  تصدیق  قابل  یا محل  جز در موارد تغییر نشانی

رسانی و اطالع  مستند سازي -23  ماده   

را ایجاد و   مناقصات  رسانی اطالع ملی   و پایگاه  اطالعات  بانک  سال  یک  مدت  ظرف  است  موظف  دولت -الف

  :کند  و نگهداري  و اسناد زیر را ثبت  اطالعات

  . مناقصه  فراخوان -1

  . مناقصات  در جلسات  و حاضران  گران ، مناقصه کمیسیون  اعضاي  و مشخصات  نام -2

  . اسناد مناقصه  خالصه -3

  .آنها  ارزیابی  نتایجو   گران مناقصه   کیفی  ارزیابی  و مراحل  روش -4

  .ها ارزیابی  و نتایج  صورتجلسات -5

  . مناقصه  یا برندگان  برنده  انتخاب  و نحوه  ، مشخصات نام -6
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  نحوي  را به  اسناد مناقصه  و نیز همه  ماده  این)  الف(بند   موضوع  اطالعات  است  گزار موظف مناقصه -ب

  .کند  ارسال  مناقصات  اطالعات بانک   را براي  از آن  اي و نسخه  و نگهداري  بایگانی  مطمئن

هیئت   تشخیص  به  که  از معامالتی  دسته  جز آن -  مناقصه  و ترك  از مناقصه  اعم  معامالت  کلیه  اطالعات - ج

  .یردقرار گ  در اختیار عموم  مناقصات  رسانی اطالع ملی   شبکه  باید از طریق -وزیران باید مستور بماند  

از   مناقصات  رسانی و اطالع مستندسازي   نظام  اجرایی  نامه ، آیین قانون  این  از تصویب  پس  ماه  حداکثر شش -د

هیئت   تصویب و به   تهیه  و دارایی  امور اقتصادي وزارت   کشور با همکاري ریزي  مدیریت و برنامه  سازمان  سوي

  .وزیران خواهد رسید 

و لغو مناقصهتجدید  - 24  ماده:   

  :گردد زیر تجدید می  در شرایط  مناقصه -الف

  . در اسناد مناقصه  شده  تعیین  از حد نصاب  گران تعداد مناقصه  بودن  کم -1

  .از انعقاد قرارداد  مناقصه  و دوم  اول  برندگان  امتناع -2

  .اعتبار پیشنهادها  مدت  پایان -3

  . شکایات  به  رسیدگی  رأي هیئت -4

  .گردد  منتفی  طرح  اقتصادي  توجیه  که  نحوي  قیمتها به  باال بودن -5

  :شود زیر لغو می  در شرایط  مناقصه -ب

  .باشد  شده  مرتفع  مناقصه  موضوع  کاال یا خدمات  نیاز به -1

  .گردد مناقصه   تغییر در ماهیت  باشد و موجب  الزم  در اسناد مناقصه  زیادي  تغییرات -2

  .و مانند آنها  ، سیل ، زلزله نظیر جنگ  غیر متعارف  یشامدهايپ -3

  . شکایات  به  رسیدگی  رأي هیئت -4

  . گران مناقصه  بین  بر تبانی  مبنی  مناقصه  کمیسیون  تشخیص -5

  گران مناقصه  همه آگاهی   به  قانون  این) 22(  ماده  را مطابق  گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه مناقصه -  ج

  .برساند
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 شکایات  به  رسیدگی  نحوه -25ماده:   

  داشته  اعتراض  مناقصات برگزاري   از قانون  موادي  اجرا نشدن  به  نسبت  گران از مناقصه  هر یک  چنانچه -الف

  .کند  گزار شکایت مناقصه  دستگاه  مقام  باالترین  تواند به باشد می

  هاي ، رسیدگی شکایت دریافت   از تاریخ  روز کاري پانزده   در مهلت  است  گزار مکلف مناقصه  دستگاه -ب

  که  نماید و در صورتی  اقدام  مربوط  مقررات  ، مطابق اعتراض  وارد دانستن  و در صورت  آورده  عمل  را به  الزم

  .کند  ماعال  شاکی  را به  الزم  جوابیه  شده  تعیین مهلت   ندهد، ظرف  را وارد تشخیص  شکایت

  و رأي قطعی  را بررسی  موضوع شکایات   به  رسیدگی  ، هیئت شاکی  توسط  نتیجه  پذیرش  عدم  در صورت -  ج

  به  قانونی  رسیدگی  جهت  ، موضوع از طرفین  هریک  اعتراض  در صورت. خواهد کرد  روز اعالم  پانزده  را طی

  .خواهد کرد  خود را طی  معمول  نیز روال  مناقصه  ريشود و فرایند برگزا می  ارجاع  صالح ذي  مراجع

 محدود  مناقصه  برگزاري  نحوه -26ماده:  

  :شود در موارد زیر برگزار می) 13(و ) 4(مواد   محدود با رعایت  مناقصه

  . دولتی  صالح ذي  مراجع  توسط  شده  دار معرفی صالحیت  گران مناقصه  هاي وجود فهرست -الف

با   که  است  اي نامه دار، برابر آیین صالحیت  گران مناقصه  تمامی  بین  رقابت  اصل  با رعایت  فهرست  این  تهیه

  .رسد می  هیئت وزیران تصویب  کشور به   ریزي و برنامه  مدیریت  پیشنهاد سازمان

  تهیه  قبل  ثر دو سالحداک  قانون  این) 12(  ماده  طبق  دار که صالحیت  گران مناقصه  کوتاه  وجود فهرست -ب

  .باشد  شده

  این) 13(  ماده» د«و »  ج«، » ب»  بندهاي  موضوع  ترتیبات  انجام(  انتشار آگهی  به  محدود نیازي  در مناقصه

  . نیست  قانون

مناقصه  تشریفات  ترك -27  ماده   

  نفره  سه  هیئت  یک  تشخیص ار به گز مناقصه  دستگاه  توجیهی  گزارش  بر اساس  مناقصه  انجام  که  در مواردي

داد و در   انجام  دیگري  طریق  را به  معامله  توان میسر نباشد، می  قانون  این) 28(  مذکور در ماده  از مقامات  مرکب
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 را با  معامالت  اینگونه  انجام  ترتیب  دستگاه  و صالح  صرفه  با رعایت مناقصه   تشریفات  ترك  هیئت  صورت  این

  .خواهد نمود  و اعالم  تعیین  کاال یا خدمت  نوع  یک  در هر مورد براي  مربوط سایر مقررات   رعایت

 مناقصه  تشریفات  ترك  هیئت  ترکیب -28ماده:   

)  ب(بند   موضوع  هاي در مورد دستگاه  قانون  این) 27(  ماده  موضوع  مناقصه  تشریفات  ترك  هیئت  ترکیب

  :زیر خواهد بود  شرح  به  قانون  این) 1(  ماده

و   مالی  معاون  قانون  این) 1(  ماده)  ب(بند   موضوع  هاي دستگاه  مرکزي  واحدهاي  در مورد معامالت -الف

نفر دیگر   و یک  مشابه  یا مقام  مربوط  حساب مورد و ذي  حسب  دولتی  یا مؤسسه  وزارتخانه  مشابه  و یا مقام  اداري

  . ربط ذي  اجرایی  دستگاه  مقام  باالترین  انتخاب به   مربوطه  و متعهد دستگاه  خبره  ناز کارکنا

از مرکز   خارج  هستند در واحدهاي  استانی  اعتبارات  داراي  که  اجرایی  هاي دستگاه  معامالت  در انجام -ب

  و حسب  در محل  اجرایی  دستگاه  مقام  التریناو و با  ، استاندار یا نماینده)1(  ماده)  ب(بند   موضوع  هاي دستگاه

  . مربوط امور مالی   یا مسئول  حساب مورد ذي

 1تبصره  

  .باشد می  حساب ذي  ، جانشین امور مالی  مسئول  ندارند، باالترین  حساب ذي  که  هایی در دستگاه

 2تبصره  

  استانداري  حساب استاندار و ذي  ربط ذي معاون  او،  ها، استاندار یا نماینده در استانداري  مناقصه  ترك  هیئت

  .باشد می

  حساب مورد ذي  و حسب اجرایی   مقام  و یا باالترین  ، مدیر عامل دولتی  شرکتهاي  معامالت  در مورد انجام -  ج

  .مورد  حسب  عالی  یا شوراي  عمومی  مجمع  انتخاب  نفر به  و یک  شرکت  یا مدیر مالی

  و یا مقامات  ربط ذي  اجرایی دستگاه   مقام  باالترین  دعوت  در هر مورد بنا به  که  ماده  این  وعموض  هیئت -د

  به  اعضاء مکلف  دارد و کلیه  رسمیت  مربوطه  نفر اعضاي  شود، با حضور هر سه می  آنها تشکیل  مجاز از طرف

  در مورد تقاضاي  مربوط  اجرایی  دستگاه  وجیهیت  گزارش   به  و ابراز نظر خود نسبت  هیئت  حضور در جلسات
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اعضاء معتبر   با رأي اکثریت  هیئت  تصمیمات  مورد نظر هستند لکن  معامله  انجام  نحوه  و همچنین  مناقصه  ترك

  .خواهد بود

  کوچک  عامالتم  برابر نصاب  از پنجاه  بیش  معامله  مبلغ  که  در صورتی  قانون  این) 27(  ماده  در اجراي -هـ

زیر مجاز   مورد با تأیید مقامات  حسب  ماده  این موضوع   نفري  سه  هاي هیئت  از تصویب  پس  معامله  باشد، انجام

  :خواهد بود

  وزیر یا رئیس  ترتیب  ، به دولتی  و شرکتهاي  دولتی  ها و مؤسسات وزارتخانه  مرکزي  در مورد واحدهاي -1

  . شرکت  مدیره هیئت   دولتی  د شرکتهايمزبور و در مور  مؤسسه

غیر   اعتبارات  به  مربوط  و در مورد معامالت  استانی  بودجه  نظام  تابع  محلی  اجرایی  هاي در مورد دستگاه -2

در مورد   گردد و همچنین می  از مرکز ابالغ  خارج  واحدهاي به   دولتی  ها و مؤسسات وزارتخانه  توسط  که  استانی

  . مربوطه  از مرکز، استاندار استان  مستقر در خارج  دولتی  سساتمؤ

تبصره  

  کند و با نظر موافق  شرکت ماده   این  موضوع  مناقصه  ترك  استاندار شخصاً در هیئت  که  در مواردي

  .ندارد ضرورت   را امضاء نماید، تأیید مجدد وي  مربوط  صورتجلسه

  ، دیوان ایران  اسالمی  جمهوري  ، صدا و سیماي نگهبان  ، شوراي قضاییه  قوه  به  مربوط  در مورد معامالت -3

ها و  از وزارتخانه  یک  هیچ  شوند و تابع می  اداره  مستقل  صورت  به  که  دولتی  کشور و سایر مؤسسات  محاسبات

  سازمان  ، رئیس وي  منتخب  معاونین از  مورد یکی  یا حسب  قضاییه  قوه   رئیس  ترتیب  نیستند، به  دولتی  مؤسسات

  . ربط ذي  اجرایی  دستگاه  مقام  کشور و باالترین  محاسبات  دیوان  ، رئیس ایران  اسالمی  جمهوري  صدا و سیماي

  نهاد یا مؤسسه  اجرایی  مقام  باالترین  غیر دولتی  عمومی  و نهادهاي  مؤسسات  به  مربوط  در مورد معامالت -4

  . مربوط

  کوچک  معامالت  برابر نصاب  از دویست  بیش  معامله  مبلغ  که  در صورتی  ماده  این) هـ(بند   در اجراي -و

،  اقتصادي  توسعه  سوم  برنامه  تا پایان  ماده این   موضوع  نفري سه   هیئتهاي  از تصویب  پس  معامله  باشد انجام

  تأیید هیئتی  به  منوط  از آن  اقتصاد و پس  تأیید شوراي  به  منوط  ایران  اسالمی  جمهوري  و فرهنگی  اجتماعی
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  و باالترین  و دارایی  ، وزیر امور اقتصادي) دبیر هیئت(کشور   ریزي و برنامه  مدیریت سازمان   از رئیس  مرکب

  .خواهد بود) هـ(مذکور در بند   مقام

مناقصه  برگزاري  به  الزام  موارد عدم -29  ماده:   

  قانون  این) 1(  ماده)  ب(در بند   مندرج  اجرایی  هاي و دستگاه  نیست  مناقصه  برگزاري  به  در موارد زیر الزام

  :دهند  مورد نظر را انجام  ، معامله مناقصه  تشریفات  انجام  توانند بدون می

  اجرایی  دستگاه  مقام  ر یا باالترینو مسئولیت وزی  تشخیص  به  که  و حقوقی  ، خدمات منقول  خرید اموال -الف

  .نباشد  مشابه  انواع  و داراي  بوده)  انحصاري(فرد   آنها منحصر به  مجاز از طرف  و یا مقامات  در مرکز و یا استان

و مسئولیت وزیر و یا   تشخیص  به  که  غیر منقول  اموال  گرفتن  یا اجاره  تملیک  شرط  به  خرید، اجاره -ب

  نظر از هیئت  آنها با کسب  مجاز از طرف  و یا مقامات  در مرکز و یا استان  اجرایی  دستگاه  مقام  رینباالت

  نبود کارشناسان  در صورت  مربوطه  خبره  کارشناسان نفر و یا هیئت   سه  حداقل  دادگستري  رسمی  کارشناسان

  .خواهد شد  انجام  رسمی

آنها   هاي نرخ  که  یا کمتر یا حقوقی  شده  تعیین  با قیمت  ، کاال و خدمات ولو غیر منق  منقول  خرید اموال - ج

  .باشد  شده  تعیین  صالح ذي  قانونی  مراجع  از طرف

  و مرتبط  صرفاً جایگزین آالت  و ماشین  تجهیزات  و تأمین  و متحرك  ثابت  آالت و ماشین  تعمیر تجهیزات -د

و مسئولیت وزیر یا   تشخیص  واحد نگردد به توسعه   شامل  که  نحوي  به  تولیدي  تولید در واحدهاي  با تداوم

  و صالح  صرفه  آنها با رعایت  مجاز از طرف  و یا مقامات  در مرکز و یا استان  اجرایی  دستگاه  مقام  باالترین

  .کشور

و یا   ، طراحی بر مطالعه مشتمل   نیبازرگا  فنی  مشاور و مشاوره  از مهندسی  اعم  مشاوره  خرید خدمات -هـ

  . و کارشناسی  اي مشاوره خدمات   و یا هر نوع  و اجرا و نظارت  بر طرح  مدیریت

  پس  ماه  سه  مشاوره حداکثر ظرف  خدمات  و معیارهاي  ، موازین ضوابط  تعیین  بند جهت  این  اجرایی  نامه آیین

  .رسد وزیران می هیئت   تصویب  کشور به  ریزي و برنامه  مدیریت  انپیشنهاد سازم  به  قانون  این  از تصویب
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  مقام  و مسئولیت وزیر یا باالترین  تشخیص  به  و نظایر آن  و ورزشی  ، آموزشی و هنري  فرهنگی  خدمات -و

  .کشور  و صالح  صرفه  مقدور نباشد با رعایت  مناقصه  برگزاري  امکان  که  اجرایی  دستگاه

موجود و   و متحرك  ثابت آالت  ماشین  و تجهیزات  لوازم  و یا تکمیل  تعویض  براي  یدکی  ید قطعاتخر - ز

  آن  تأمین  که  و نظایر آن  و فنی  علمی  هاي آزمایشگاه و لوازم   دقیق  گیري اندازه  و ابزار و وسایل  ادوات  همچنین

  حداقل  از سوي  مورد معامله  بهاي  پذیر نباشد، با تعیین امکان  صهمناق  از طریق اجرایی   مقام  باالترین  با تشخیص

  در مرکز و یا استان  اجرایی  دستگاه  مقام  وزیر یا باالترین  مورد توسط  حسب  که  مربوط  رشته  نفر کارشناس  یک

  .شود می  آنها انتخاب  مجاز از طرف  و یا مقامات

  .کشور  و صالح  صرفه  هیئت وزیران با رعایت  تشخیص  به  محرمانه  در مورد معامالت -  ح

  . قضایی  احکام  از اجراي  ناشی  و تعهدات  خرید سهام - ط

قوانین  نسخ -30  ماده:   

  .گردد می  منسوخ  قانون این   مشمول  هاي مغایر دستگاه  و مقررات  قوانین  تمامی  قانون  این  تصویب  از تاریخ

  ماه  فروردین  و پنجم  بیست  مورخ  شنبه روز سه  علنی  در جلسه  تبصره  و ده  ماده  بر سی  مشتمل  فوق  قانون

)  ب(در بند   با اصالحاتی 3/11/1383  و در تاریخ  تصویب اسالمی   شوراي  مجلس  یکهزار و سیصد و هشتاد و سه

  تصویب  به) 28(  ماده) ز(بند ) 3(و جزء ) هـ(، )د(  بندهاي  و حذف) 30(  و ماده) 28(  ماده)  ب(و بند ) 1(  ماده

  .رسید  نظام  مصلحت  تشخیص مجمع 

-  قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت

22/10/1337دولتی و کشوري مصوب 

 ماده اول  

  :از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر

  .معاونین و نمایندگان مجلسین -وزیران  -وزیر  نخست -  1
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  .شهرداران و نمایندگان انجمن شهر -فرمانداران کل  -استانداران  -سفراء  -  2

  .منصبان کشوري و لشگري و شهرداریها و دستگاههاي وابسته به آنها کارمندان و صاحب -  3

سهام یا اکثریت منافع کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت  - 4

  .به دولت و یا شهرداریها و یا دستگاههاي وابسته به آنها باشد یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق

اشخاصی که به نحوي از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در باال حقوق یا مقرري یا  - 5

) به استثناء حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمري قانونی (ر مستمر طو الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به حق

  .دارند دریافت می

  .دارند اي که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت می مدیران و کارکنان بنگاههاي خیریه -  6

از اشخاص شرکتها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر  - 7

سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق  مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر

ها و  به استثناء شرکت (باشد  باشد و یا این که نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها

پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این که هیچ یک از اشخاص مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و 

فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن به  مذکور در

  ).اشخاص مذکور در فوق نباشد

تواند  باشد نمی 7رج در بند هاي مند شرکتهایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکت - 8

دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن که خدمت را به طور  انجام می اعم از این که در مقابل خدمتی که (

مجلسین یا شهرداریها یا دستگاههاي  در معامالت یا داوري در دعاوي با دولت یا) افتخاري و رایگان انجام دهند

این ماده شرکت نمایند اعم از این که دعاوي مزبور در  6و  4کور در بند وابسته به آنها و یا مؤسسات مذ

به استثناي معامالتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده  (قانونی مطرح شده یا نشده باشد  مراجع

  ).باشد

  1تبصره  

اشخاص مندرج در این قانون و  پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اوالد بالفصل و عروس و داماد

در آن سهیم یا داراي سمت باشند  8و  7الذکر به نحو مندرج در بند  مؤسساتی که اقرباء فوق ها و همچنین شرکت
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سازمانها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این  ها و یا بانکها و یا شهرداریها و توانند با وزارتخانه نمی

  .رت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوري شونداشخاص در آن سمت وزا

  2تبصره  

شرکتهاي تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون 

  .مستثنی خواهند بود

  3تبصره  

  :منظور از معامالت مندرج در این ماده عبارت است از

  ).ستثناي معامالت محصوالت کشاورزي ولو این که از طریق مقاطعه انجام شودبه ا (کاري  مقاطعه -  1

  .العمل کاري حق -  2

به استثناي معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک  (برداري  اکتشاف و استخراج و بهره - 3

  ).آنها واقع است طعام که معادن مذکور در ملک شخصی

  .کشی و نظارت در اجراي آن و قرارداد نقشه برداري قرارداد نقشه -  4

  .قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی -  5

  .شرکت در مزایده و مناقصه -  6

هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به  خرید و فروش - 7

  .اء شده باشداستثن موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده

  4تبصره  

معامالت اجناس و کاالهاي انحصاري دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون مستثنی 

  .است

 ماده دوم  

اشخاصی که بر خالف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله 

اعم از  (االشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی  دعاوي فوق داوري در نمایند و یا به عنوان

هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه برخالف  و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در) کشوري و لشگري
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اي مجازات بر مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین

ماده اول که با علم و اطالع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء  8و  7مسئولین شرکتها و مؤسسات مذکور در بند 

انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معامالت مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً  را در موقع تنظیم قرارداد و

  .باشند آن معامله یادآوري و ابطال آن می شی ازو در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات نا

 تبصره  

کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجراي این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و 

مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت  در صورتی که مشمول

  .شود می

 ه سومماد  

از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و 

اند به قوت خود باقی  دعاوي و وکالتهایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده مراجع دادگستري ندارند ولی

  .است

 ماده چهارم  

  .باشد دولت مأمور اجراي این قانون می

- انون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي، صنعتی و اجرایی کشور در ق

12/12/1375ها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات مصوب  اجراي پروژه

 1ماده  

ها،  به منظور استفاده هر چه بیشتر از توان فنی مهندسی تولیدي و صنعتی و اجرایی کشور، کلیه وزارتخانه

بانکها، ] قانون محاسبات عمومی) 4(موضوع ماده [سسات، شرکتهاي دولتی یا وابسته به دولت سازمانها، مؤ

، مؤسسات عمومی یا ]قانون محاسبات عمومی) 5(موضوع ماده [مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی 
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ها و  دستگاه المنفعه، بنیادها و نهادهاي انقالب اسالمی و همچنین تمامی سازمانها، شرکتها و مؤسسات، عام

واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، 

ا، شرکت ملی فوالد و شرکت ملی .ا.شرکت پتروشیمی، سازمان هواپیمایی کشوري، سازمان صدا و سیماي ج

قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، و شرکتهاي  صنایع مس ایران، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از

تابع و وابسته به آنها، موظفند در ارجاع کارهاي خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاري، ساختمانی، تأسیساتی و 

هاي خود اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهاي خود و یا از اعتبارات و  تجهیزاتی پروژه

.کنند، بر اساس این مصوبه اقدام کنند هاي مزبور استفاده می الی دستگاهتسهیالت ارزي و ری
1

  

 2ماده  

به منظور تقویت توان فنی و اجرایی کشور در اجراي کارهاي بزرگ و استفاده حداکثر از توان داخلی، 

مه الزم نا ربط، آیین هاي ذي سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف مدت سه ماه با کسب نظر از وزارتخانه

براي سازماندهی و روش فعالیت واحدهاي پیمانکار طراحی و ساخت را تهیه، و براي تصویب، به هیئت وزیران 

  .تسلیم نماید

 1تبصره  

شود که مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی  اي اطالق می پیمانکار طراحی و ساخت، به شرکت یا مؤسسه

اندازي  ، تهیه و تأمین کاال و تجهیزات، عملیات اجرایی و نصب و راهو اجرایی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرایند

  .و مدیریت انجام این فعالیتها در یک پروژه را، بر عهده دارد

 2تبصره  

به منظور ایجاد فرصت کافی براي محققین و مبتکرین داخلی در تأمین نیازهاي تکنولوژیک، تجهیزات و 

موظف هستند، حداقل شش ماه قبل از برگزاري ) 1(هاي موضوع ماده  گاهمواد اولیه مورد نیاز کشور، کلیه دست

ها، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز خود را در اختیار سازمان پژوهشهاي علمی و  مناقصه، لیست انواع تکنولوژي

                                                                                                                                      
مصوبه  ...ها و  قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدي و صنعتی و اجرایی کشور در اجراي پروژه) 3(و ) 1(مواد تکالیف  )1

  16/5/1380مورخ  23229شماره 
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کلیه  این سازمان موظف است در کمتر از یک ماه، لیست فوق را منتشر و به اطالع. صنعتی ایران قرار دهند

  .محققین و مبتکرین کشور برساند

 3ماده  

از تاریخ تصویب این قانون، ارجاع کارهاي خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاري ساختمانی، تأسیساتی، 

تجهیزاتی و خدماتی، صرفاً به مؤسسات و شرکتهاي داخلی، مجاز است و در صورت عدم امکان، با پیشنهاد 

. خارجی مجاز خواهد بود -تصاد، از طریق مشارکت از شرکتهاي ایرانی دستگاه اجرایی و تصویب شوراي اق

  .خواهد بود%) 51(حداقل سهم ارزشی کار طرف ایرانی 

 1تبصره  

شود، یا  طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارایه می

از ارزش کار، بایستی در داخل انجام %) 51(در هر حال حداقل . ار دهدقابلیت تولید و ارایه دارد، مورد استفاده قر

موارد استثنا، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه بایستی . امر نظارت نماید پذیرد و کارفرما مکلف است بر این 

  .به تصویب شوراي اقتصاد برسد

 2تبصره  

از است بخش یا بخشهایی از کار را به واحدهاي خارجی صرفاً مج -پیمانکار ایرانی و یا مشارکت ایرانی 

تواند تمامی قرارداد را یکجا، به صورت دست دوم واگذار  تخصصی به صورت دست دوم واگذار نماید و نمی

  .نماید

.باشد سازمان برنامه بودجه موظف به نظارت کلی بر این امر می
1

  

 4ماده  

ور حمایت از شرکتهاي ایرانی و افزایش توان بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است، به منظ

  :تولید و ارایه خدمات موضوع این قانون، نسبت به موارد زیر اقدام نماید

                                                                                                                                      
   22/6/1382مورخ  101- 115695بخشنامه شماره ... قانون حداکثر استفاده از توان فنی و ) 3(دستورالعمل نظارت بر اجراي ماده  )1
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هاي  گشایش اعتبار و یا صدور مجوز گشایش اعتبار، توسط بانکهاي تجاري در چارچوب قوانین بودجه -1

ربط را به نفع شرکتهاي ایرانی با  اه ذيهاي اجرایی حسب درخواست دستگ سنواتی و تسهیالت ارزي دستگاه

هاي اجرایی موضوع این  خارجی به صورت قابل تقسیم و یا اتکایی که طرف قرارداد دستگاه -مشارکت ایرانی 

  .باشد قانون می

ها و قراردادهاي موضوع این قانون بر  هاي مورد نیاز شرکتها و مؤسسات، براي مناقصه صدور ضمانتنامه -2

  .هیئت وزیران اساس مصوبات

افتتاح حساب ارزي و نیز صدور اجازه استفاده مستقیم از ارزي که توسط مؤسسات و شرکتهاي مهندسی  -3

 - مشاور یا پیمانکاري ساختمانی تأسیساتی، تجهیزاتی، بازرسی فنی داخلی در پیمانها و قراردادهاي ارزي یا ارزي 

شود با رعایت مصوبات هیئت  ولتی یا غیر دولتی حاصل میریالی مربوط، اعم از پیمانها و قراردادهاي بخش د

  .وزیران

 5ماده  

  :وزارت امور اقتصادي و دارایی از تاریخ تصویب این قانون مکلف است

نامه مربوط به پوشش بیمه قراردادهاي  ظرف مدت دو ماه با مشارکت سازمان برنامه و بودجه، آیین -1

هاي ایرانی تهیه و به تصویب  ها را توسط بیمه پرداخت و ضمانتنامه موضوع این قانون، بخصوص در مورد تضمین

  .هیئت وزیران برساند

آالت و تجهیزات مورد نیاز فعالیت در خارج از کشور، به صورت صادرات موقت با ارایه  خروج ماشین -2

  .ه و بودجه مجاز باشدربط و یا سازمان برنام سفته معادل ارزش صادراتی اقالم، و با تأیید وزیر وزارتخانه ذي

ایجاد تسهیالت الزم براي خروج مصالح، لوازم و کاالهاي مصرفی مورد نیاز اجراي قراردادهاي خارج از  -3

  .کشور
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 6ماده  

معافیت کارگران اعزامی موضوع قراردادهاي صدور خدمات فنی به خارج از کشور، از پرداخت عوارض 

  .ت کار و امور اجتماعی استخروج، به شرط داشتن کارنامه شغلی از وزار

 7ماده  

وزارت کار و امور اجتماعی از تاریخ تصویب این قانون مکلف است، کارنامه شغلی براي کلیه  -الف

شوند صادر، و مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی  کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می

  .ادن آنها اطالع دهدجهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار د

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است، با دریافت حق بیمه افراد مذکور در قانون تأمین اجتماعی، آنها را  -ب

  .بیمه نماید

 8ماده  

هاي صنعتی مکلفند، در پایان هر سال، آن بخش از کاالهاي صنعتی را که قادر به ساخت آنها در  وزارتخانه

هاي اجرایی موضوع این قانون اعالم  و مشخصات فنی، تعداد و زمان ساخت، به دستگاه باشند، از نظر نوع داخل می

  .دارند

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم اسفند ماه یکهزار 

شوراي نگهبان رسیده  ، به تأیید22/12/1375و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 

  .است

وزیران هیئت 20/4/1385هـ مورخ 33497ت/42339مصوبه  نظام فنی و اجرایی کشور

 سازمان 26/4/1384 مورخ 72293/101 شماره پیشنهاد به بنا 20/1/1385 مورخ جلسه در وزیران  هیئت

 قانون هشتم و سی و یکصد اصل و هتوسع چهارم برنامه قانون) 31( ماده استناد به و کشور ریزي برنامه و مدیریت

  :نمود تصویب زیر شرح به را کشور اجرایی و فنی نظام ایران اسالمی جمهوري اساسی
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  کلیات - اول فصل

 اسناد چارچوب در گذاري، سرمایه هاي پروژه و ها طرح پدیدآوري براي یکپارچه، نظامی استقرار: هدف -1

 و کارآمدي افزایش گرفتن نظر در با ایران اسالمی جمهوري گیفرهن و اجتماعی اقتصادي، توسعه هاي برنامه

 نظام بر مبتنی و ارزیابی و پیگیري قابلیت با گرا، نتیجه رویکردي با گذاري سرمایه هاي پروژه و ها طرح اثربخشی

  .کشور محیطی زیست و اقلیمی اجتماعی، اقتصادي، شرایط با متناسب کیفیت، مدیریت

  .ه، شامل اسناد ملی توسعه بخشی، اسناد ملی توسعه استانی و اسناد ملی توسعه ویژه استهاي توسع اسناد برنامه

 قانون) 160( ماده موضوع اجرایی هاي دستگاه تمامی گذاري سرمایه هاي پروژه و ها طرح: کاربرد دامنه -2

 و ها طرح و -1383 مصوب - ایران اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه چهارم برنامه

  .خصوصی بخش با آنان مشارکتی گذاري سرمایه هاي پروژه

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون و -1351مصوب - بودجه و برنامه قانون: مراجع -3

  .-1383 مصوب - ایران اسالمی جمهوري

  :مفاهیم و تعاریف -4

 و پدیدآوري مدیریت، به مربوط اسناد و ندهافرآی اصول، مجموعه: کشور اجرایی و فنی نظام - 4-1

 هاي واژه مجموعه جاي به اسناد واژه نظام، این در: یادآوري. است گذاري سرمایه هاي پروژه و ها طرح برداري بهره

  .است شده برده کار به ها دستورالعمل اجرایی، هاي روش مقررات، و ضوابط فنی، معیارهاي استانداردها،

  :همدیریت پروژ - 4-2

کاربرد دانش و دانایی، مهارتها و فنون در انجام فعالیتهاي طرح یا پروژه به منظور تحقق اهداف، نیازها و 

  .نفع از طرح یا پروژه یا بهبود سطح رضایت آنها انتظارات عوامل ذي

  :پدیدآوري طرح یا پروژه -4-3

اندازي و تحویل و شروع  اهمراحل پیدایش، مطالعات توجیهی، طراحی پایه، طراحی تفصیلی، اجرا، ر

  .برداري است بهره

  :برداري بهره -4-4



  ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران  برنامه پنج مجموعه                                                                 464

  

هاي مربوط و  برداري از نتیجه طرح یا پروژه بر پایه محاسبات و مفروضات طراحی و دستورالعمل بهره

  .اطمینان از عملکرد آن بر طبق شرایط خواسته شده

  :رویکرد فرآیندي -4-5

  .هاحصول نتیجه مطلوب از طریق مدیریت فرآیند

شود که فعالیتها و منابع مرتبط با آنها به صورت یک فرآیند  نتیجه مطلوب هنگامی حاصل می: یادآوري

  .مدیریت شوند

  :رویکرد سیستمی -4-6

  .شناسایی، درك و مدیریت فرآیندهاي مرتبط با هم به عنوان یک سامانه

ک سامانه به اثربخشی و کارآیی شناسایی، درك و مدیریت فرآیندهاي مرتبط با هم به عنوان ی: یادآوري

  .کند کمک می اهداف آن گذاري در دستیابی به  هاي سرمایه ها و پروژه طرح

  :گرا رویکرد نتیجه -4-7

هاي تدوین اسناد و مدیریت در نظام فنی و اجرایی کشور معطوف به  مشی ها، خط گیري الزم در سیاست جهت

  .گذاري هاي سرمایه ها و پروژه شده طرحریزي  دستیابی به نتیجه و تحقق اهداف برنامه

  :مدیریت کیفیت -4-8

  .نفع از نظر کیفیت و معطوف به نتیجه فعالیتهاي هماهنگ شده براي هدایت و کنترل سازمان عوامل ذي

مشی کیفیت و اهداف کیفیت،  هدایت و کنترل از نظر کیفیت، عموماً شامل برقراري خط : یادآوري

  .باشد یفیت، تضمین کیفیت و بهبود کیفیت میریزي کیفیت، کنترل ک طرح

  :سامانه -4-9

  .مجموعه عناصر داراي ارتباط درونی و داراي تعامل و معطوف به نتیجه

  :فرآیند -4-10

  .نماید دادها تبدیل می دادها را به برون اي از منابع و فعالیتهاي به هم مرتبط که درون مجموعه

  .هاست کارکنان، منابع مالی، تسهیالت، تجهیزات، فنون و روش منابع شامل مدیریت، خدمات،: یادآوري

  :مرحله طرح یا پروژه - 4-11
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اي از فعالیتهاي منطقی و به هم پیوسته طرح یا پروژه که معموال در تکمیل یک بخش قابل تحویل  مجموعه

  .گیرد انجام می

  :هدف طرح یا پروژه - 4-12

  .ود یا منظور باشدآنچه که در رابطه با طرح یا پروژه جستجو ش

  :نتیجه طرح یا پروژه -4-13

  .بردار عنوان و مشخصات اصلی اقالم قابل تحویل به دستگاه بهره

  :نفع عوامل ذي -4-14

  .گذاري هاي سرمایه ها یا پروژه اشخاص حقیقی و حقوقی با منافع مشترك در عملکردهاي طرح

  :ها ماتریس مسئولیت -4-15

هاي محدوده کار،  طمینان از تعیین مسئول مشخص براي هر یک از مؤلفهساختاري است که براي حصول ا

  .دهد ساختار اجزاي سازمان پروژه را به ساختار اجزاي کار ارتباط می

  :پایش -4-16

گردآوري اطالعات عملکرد طرح یا پروژه در قالب برنامه طرح یا پروژه، سنجش عملکرد، ارایه گزارش و 

  .اطالعات الزم

  :بیارزیا -4-17

نفع، هدف طرح یا پروژه، نتیجه طرح یا پروژه، یک فرآیند و یا یک  بررسی نظام یافته توانایی عوامل ذي

  .فعالیت در برآورده کردن الزامات مشخص شده

  :پایدار بودن طرح یا پروژه -4-18

ا حفظ کیفیت بینی شده در طرح یا پروژه براي دستیابی به اهداف، نتایج و محصول آن ب ایفاي الزامات پیش

  .یا عملکرد مناسب در طول عمر طرح یا پروژه

  :ایمنی -4-19

  .حالتی که در آن احتمال خطر آسیب جانی یا خسارت مادي به میزان قابل قبولی محدود شده باشد

  :روشهاي اجرایی -4-20
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بوط به فعالیتهاي نفع در اقدمات مر کاري، ارتباطات قراردادي، محدوده تعهدات و مسئولیتهاي عوامل ذي دامنه

  .گذاري هاي سرمایه ها و پروژه مراحل پدیدآوري طرح

  :طرح توسعه و عمران - 4-21

به منظور تدوین سیاستها و ارایه راهبردها در زمینه هدایت و کنترل توسعه و استقرار مطلوب مراکز فعالیت، 

ا در یک یا چند شهرستان که از مناطق حفاظتی و همچنین توزیع متناسب خدمات براي ساکنان شهرها و روستاه

هاي طبیعی و جغرافیایی همگن بوده و از نظر اقتصادي، اجتماعی و کالبدي داراي ارتباطات فعال  نظر ویژگی

  .شود متقابل باشند، تهیه می

مصوب  -برگرفته از قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي : یادآوري

  .هاي آن مهنا و آیین -1353

  :سازمان - 4-22

  .ریزي کشور است منظور سازمان مدیریت و برنامه

  :فایده ملی -4-23

ترین حالت تخصیص منابع براي دستیابی به حداکثر تحقق اهداف مورد انتظار با رعایت معیارها و  بهینه

  .استانداردها

  کشور اجرایی و فنی نظام اصول -5

 اجرایی و فنی نظام اصول. گیرد می شکل آن هاي سامانه استقرار با ،کشور اجرایی و فنی نظام اهداف تحقق

  .است آن هاي سامانه سازي پیاده و استقرار براي اسناد، تهیه در هادي خطوط کننده تبیین زیر، شرح به کشور

  .هاي نظام اتخاذ رویکرد فرآیندي در سامانه - 5-1

نظام، مشخصات فرآیندها شامل فعالیتهاي اصلی، ماتریس هاي  در انجام فرآیندهاي مربوط به هر یک از سامانه

ها و معیارهاي پایش و  دادها و روش دادها، ابزار و فنون، برون نفع هر فعالیت، درون مسئولیت عوامل ذي

  .گردند گیري هر فرآیند مشخص می اندازه

  .مد نظر قراردادن بیشترین فایده ملی در تهیه اسناد - 5-2
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ها و تجربیات جهانی در تهیه  المللی و روش انداردهاي معتبر و شناخته شده ملی و بیناستفاده از است -5-3

  .گذاري هاي سرمایه ها و پروژه برداري طرح اسناد مدیریت، پدیدآوري و بهره

  .ریزي براي تهیه آنها هاي نظام، در برنامه بندي اسناد مورد نیاز سامانه شناخت و اولویت -5-4

  .اي کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط در تهیه اسناد هاي توسعه اد برنامهسازگاري با مف -5-5

  .ارتقا و استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی کشور -5-6

هاي  ها و پروژه نفع نسبت به تعهدات و مسئولیتهاي خود در پدیدآوري طرح پاسخگو بودن عوامل ذي -5-7

  .گذاري و قراردادهاي مربوط سرمایه

  .کنندگان منابع مالی هاي اجرایی و تأمین  استقرار سامانه تضمین انجام به موقع تعهدات مالی در دستگاه -5-8

  .گذاري هاي سرمایه ها و پروژه ها در پدیدآوري طرح حمایت از ابتکارات، خالقیتها و نوآوري -5-9

  .گذاري هاي سرمایه ها و پروژه احراز صالحیت مجریان طرح -5-10

کنندگان خدمات و کاال و ایجاد بستر رقابت شفاف در ارجاع کارهاي   راز صالحیت تأمیناح -5-11

  .گذاري هاي سرمایه ها و پروژه پدیدآوري طرح

سازي براي  گذاري و زمینه هاي سرمایه ها و پروژه انتخاب فناوري مناسب در پدیدآوري طرح -5-12

  .کردن آنها بومی

  .نفع ظام مدیریت کیفیت، در سازمانهاي عوامل ذياستقرار و نهادینه ساختن ن -5-13

هاي ساختمانی و کاالهاي تأسیسات و تجهیزات مکانیکی و برقی  لزوم استقرار مصالح و فرآورده -5-14

  .گذاري هاي سرمایه ها و پروژه استاندارد در طرح

  .تأکید ویژه بر آموزش و کسب مهارتهاي فردي و گروهی و بهبود مستمر آنها -5-15

  .گذاري هاي سرمایه ها و پروژه استقرار سامانه پایش و ارزشیابی طرح -5-16

  .نفع ها و تعامالت عوامل ذي اي در سازمان ترویج اخالق حرفه -5-17

  .اي و امنیت شغلی تأمین کننده خدمات و کاال حمایت از استقالل حرفه -5-18
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تخصصی بخشهاي مختلف در سیاستگذاري  -ی ایجاد زمینه مشارکت تشکلهاي قانونی غیر دولتی صنف -5-19

  .هاي مربوط ریزي و برنامه

فراهم نمودن بستر الزم براي حضور فعال تأمین کنندگان خدمات و کاال در میدان رقابتهاي  -5-20

  .المللی بین

هاي  ها و پروژه محیطی در پدیدآوري طرح استقرار سامانه مدیریت کارآیی انرژي و زیست -5-21

  .هاي اجرایی اري توسط دستگاهگذ سرمایه

بناها و  گذاري با هدف افزایش ایمنی هاي سرمایه ها و پروژه پذیري طرح تأکید بر کاهش آسیب -5-22

  .استحکام ساخت و سازها

گذاري با هدف مالحظات امنیتی و  هاي سرمایه ها و پروژه رعایت اصول پدافند غیر عامل در طرح -5-23

  .دفاعی

  .گذاري هاي سرمایه ها و پروژه گیري از مشارکتهاي مردمی در پدیدآوري طرح رهتشویق و به -5-24

  کشور اجرایی و فنی نظام در نفع ذي عوامل -6

  :اجرایی هاي دستگاه - 6-1

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري ) 160(هاي اجرایی موضوع ماده  دستگاه

و در چارچوب  - 1351مصوب  -قانون برنامه و بودجه ) 21(که بر اساس ماده  -1384مصوب  -اسالمی ایران 

هاي  ها و پروژه قانون برنامه چهارم توسعه و سایر قوانین مربوط، مسئولیت پدیدآوري طرح) 31(ماده 

  .گذاري را بر عهده دارند سرمایه

  :تأمین کنندگان منابع مالی - 6-2

ها و  ده منابع مالی که در چارچوب قانون، اختیار تصویب طرحسازمانها، واحدها و اشخاص تأمین کنن

  .اي و ارزشیابی آنها را بر عهده دارند گذاري، تأمین و تخصیص منابع مالی، نظارت برنامه هاي سرمایه پروژه

  :برداران بهره -6-3
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ي و نگهداري آن بردار ها که متصدي بهره ها و پروژه سازمانها، واحدها و اشخاص دریافت کننده نتیجه طرح

هاي اجرایی براي ایفاي الزامات خود هماهنگی  هستند و در تمامی فرآیندهاي پدیدآوري طرح یا پروژه با دستگاه

  .و مشارکت دارند

  :تأمین کنندگان خدمات و کاال -6-4

اال کنندگان کاال، اشخاص واجد صالحیتی هستند که خدمات و یا ک مشاوران، پیمانکاران، سازندگان و عرضه

  .کنند هاي اجرایی تأمین می را براي دستگاه

  :کنندگان اسناد تهیه -6-5

هاي اجرایی و انجمنهاي صنفی و تخصصی کشور هستند که مسئولیت تهیه یا مشارکت در  سازمان، دستگاه

  .گذاري را برعهده دارند هاي سرمایه ها و پروژه برداري طرح تهیه اسناد مدیریت، پدیدآوري و بهره

  مدیریت -  ومد فصل

 کنترل و هدایت راهبري، سازماندهی، ریزي، برنامه براي شده هماهنگ فعالیتهاي مجموعه مدیریت، مفهوم

  .گیرد می قرار عمل مالك نظام، هاي سامانه از یکی عنوان به که است

  :هایی مانند تحقق جنبه

محیطی  اجتماعی، اقلیمی و زیستدستیابی به استقالل فنی و فناوري پیشرفته، منطبق با شرایط فرهنگی،  -

  .کشور

  .اي تمامی عوامل اجرایی حفظ شئون اجتماعی و حقوق فنی و حرفه -

هاي مهندسی، متناسب با پیشرفتهاي علوم و فنون  هاي آموزشی دانشکده بسترسازي در همگام نمودن برنامه -

  .و نیازهاي صنعتی و اقتصادي کشور

  .صصی کشورتعامل الزم با تشکلهاي صنفی و تخ -

  .دستیابی به نظامهاي فنی و اجرایی کشورهاي صنعتی و استفاده الزم از روشهاي اجرایی آنان -

  .نفع براي فعالیت در فضاي رقابتی توانمند سازي سازمانهاي عوامل ذي -

گذاري را، داراي رویکردي پویا و هدفمند و معطوف به حفظ منافع  هاي سرمایه ها و پروژه مدیریت طرح -

  .نماید ملی می
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ها و  محیطی، ابعاد و پیچیدگی فعالیتهاي طرح کمبود منابع، الزامات هزینه، زمان، کیفیت، ایمنی و زیست

نفع، از جمله علل و عواملی هستند که رویکرد  ها، تعهدات متقابل در فصل مشترك کاري بین عوامل ذي پروژه

گذاري در نظام فنی و اجرایی کشور ضروري  هاي سرمایه ها و پروژه مدیریت سامان یافته را براي مدیریت طرح

  .سازند می

نفع در نظام فنی و  گذاري باید سازمان عوامل ذي هاي سرمایه ها و پروژه براي راهبري و اداره موفق طرح

مند و شفاف امور مدیریت  هدایت و کنترل نظام. مند و شفاف هدایت و کنترل گردند اجرایی به طریقی نظام

اي از فرآیندها  پذیر است که طی آن سامانه گذاري از طریق رویکرد فرآیندي امکان هاي سرمایه و پروژه ها طرح

  .نفع با تعیین فصل مشترك کاري آن با سایر عوامل، به کار گرفته شود در درون سازمان عوامل ذي

مات براي بهبود مستمر هاي نظام فنی و اجرایی کشور و انجام اقدا گیري استقرار سامانه پایش و اندازه

عملکردها، هدفی دایمی در نظام فنی و اجرایی کشور است که از طریق تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود براي 

هاي انتخاب شده در قالب تهیه اسناد مربوط محقق  حل کارگیري راه هایی که نیاز به بهبود دارند و به شناسایی زمینه

  .شود می

  :مدیریت الزامات

  .مدیریت در سیستمی و فرآیندي رویکرد اتخاذ -1

  .گذاري هاي سرمایه ها و پروژه کارگیري استانداردهاي مدیریت پروژه براي مدیریت طرح به -2

صورت جامع و مانع، اتمام  به فعالیتهاي طرح یا پروژه نفع، توجه به  کافی بین عوامل ذي هماهنگی: یادآوري

دار، تولید،  ت و اعتبار مصوب، استفاده مؤثر از نیروهاي صالحیتگذاري در مد هاي سرمایه ها و پروژه طرح

آوري، توزیع و مستندسازي اطالعات و اسناد در زمان مقرر و به طور متناسب، جلوگیري از بروز ریسکهاي  جمع

م در گذاري از طریق فرآیندهاي الز هاي سرمایه ها و پروژه بینی نشده و تأمین کاال و خدمات مورد نیاز طرح پیش

  .مدیریت پروژه

  .نفع مدیریت کیفیت در سطح عوامل ذي سازي نظام استقرار و پیاده -3

نفع هر فعالیت،  در انجام فرآیندهاي مربوط به مدیریت، فعالیتهاي اصلی، ماتریس مسئولیت عوامل ذي -4

  .گردند یند مشخص میگیري هر فرآ ها و معیارهاي پایش و اندازه دروندادها، ابزار و فنون، بروندادها و روش
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  .با ایجاد بانک اطالعاتی نظام فنی و اجرایی کشور) IT(ترویج کاربري فناوري اطالعات -5

باالبردن سطح دانش فنی کشور، تبادل دانش و فناوري از طریق ارتباط با مراکز علمی و فنی داخلی و  -6

  .خارجی

تناسب بین اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی با  جانبه در دستیابی به خوداتکایی فنی، از طریق کوشش همه -7

  .ها گذاري سرمایه

ایجاد تسهیالت براي آشنایی دانشجویان با نحوه ارایه و مدیریت خدمات فنی و کارهاي اجرایی و  -8

  .هاي مرتبط  هاي فنی و مهندسی و سایر رشته هاي درسی رشته همفکري در بهبود مستمر برنامه

  .اقتصادي -فنی  توسعه ظرفیتهاي مشاوره -9

  .اي سازي و ایجاد تسهیالت براي صدور خدمات فنی، مهندسی و حرفه زمینه -10

  .گیري شرکتهاي بزرگ، توانمند و ماندگار بخش خصوصی بسترسازي براي شکل - 11

  .گذاري هاي سرمایه ها و پروژه رسانی از نتایج و آثار اجراي طرح باالبردن سطح آگاهی مردم با اطالع - 12

  .هاي صنفی هاي تضمین خدمات مانند استفاده از صنعت بیمه و تضمین استقرار سامانه -13

  .هاي نظام نفع در انجام فعالیتهاي مربوط به سامانه احراز صالحیت عوامل ذي -14

ها و  کنندگان خدمات و کاال در انجام کارهاي طرح ایجاد فضاي رقابتی و منصفانه براي تأمین  -15

  .گذاري ایههاي سرم پروژه

  .نفع اي و اعتمادسازي در سطح عوامل ذي ترویج مناسبات و روابط روشن و صادقانه، اخالق حرفه -16

  .ها و تقاضاهاي خدمات مهندسی و اجرایی بسترسازي براي متناسب کردن دایمی ظرفیت -17

نفع  کالیف عوامل ذيگیري میزان پاسخگویی تعهدات و ت استقرار ساز و کار الزم براي پایش و اندازه -18

  .نظام

  .ارزشیابی حین اجرا و پس از اجرا، به عنوان اطالعات بازخورد بهبود مستمر عملکردها -19

  .گیري شرکتهاي کوچک محلی در مناطق کمتر توسعه یافته سازي و حمایت از ایجاد و شکل زمینه -20
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  گذاري سرمایه هاي پروژه و ها طرح آوري پدید -  سوم فصل

 طراحی توجیهی، مطالعات پیدایش، مراحل در اقدامات شامل گذاري سرمایه هاي پروژه و ها طرح ريپدیدآو

  .است الزم هاي فرآینده قالب در برداري، بهره شروع و تحویل اندازي، راه اجرا، تفصیلی، طراحی پایه،

  :پیدایش مرحله

 و گذاري سرمایه هاي پروژه و ها طرح هب تقاضا تبدیل حل راه بهترین به رسیدن براي الزم اقدامات مجموعه

 بخشی، توسعه ملی اسناد و سرزمین آمایش ملی سند در مقرر الزامات ایفاي منظور به پروژه یا طرح عنوان تعیین

  .است ویژه و استانی توسعه

  :توجیهی مطالعات مرحله

 و نیاز تأمین براي مختلف لهايح راه ارایه و فنی بررسیهاي نیازها، تحلیل و بررسی آمار، و اطالعات گردآوري

 برتر گزینه تعیین ،)بودن موجه صورت در( پروژه یا طرح مطلوب هاي گزینه تعیین پروژه، یا طرح به آن تبدیل

  .است ایمنی و محیطی زیست اجتماعی، مالحظات و اقتصادي سودآوري به توجه با

شناسی ساختگاه، الزم است  و زمینهایی که به علت شرایط ژئوتکنیکی  ها و پروژه در طرح: یادآوري

مطالعات و طراحی تا حدي توسعه یابد که برآوردهاي حاصله دقت مورد نیاز را پاسخگو باشد، مطالعات توجیهی 

  .نهایی آنها باید بر اساس طراحی پایه انجام شود

  :پایه طراحی مرحله

 مطالعات مرحله در شده خصمش( پروژه یا طرح کلی سیماي مبناي بر که است طراحی فرآیند از بخشی

 مهندسی، محاسبات انجام و نیاز صورت در مناسب فنی دانش انتخاب و میدانی و کامل بررسی با و) توجیهی

  .شود می تعیین پروژه یا طرح اصلی اجزاي مشخصات

  :تفصیلی طراحی مرحله

 و مشخصات سی،مهند محاسبات انجام و پایه طراحی نتایج اساس بر که است طراحی فرآیند از بخشی

 و نصب و اجرایی عملیات براي الزم مدارك و شده طراحی مختلف بخشهاي در پروژه پا طرح اجرایی جزییات

  .شود می تهیه ارزش مهندسی بر مبتنی اندازي راه

  :اجرا مرحله
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 ريبردا بهره براي سازماندهی و) نصب و ساختمان( اجرایی عملیات کاال، تأمین به مربوط فعالیتهاي انجام

  .است

  :برداري بهره شروع و تحویل اندازي، راه مرحله

 کنترلها ها، بازرسی آزمایشها، مجوزها، اخذ قبیل از) نصب و ساختمان( اجرا عملیات تکمیل از پس فعالیتهاي

 برداري بهره شروع منظور به عملیاتی، شرایط در پروژه یا طرح دادن قرار براي الزم کارهاي انجام کلی طور به و

  .است تحویل گواهی صدور و

  :گذاري هاي سرمایه  ها و پروژه الزامات پدیدآوري طرح

  .گذاري هاي سرمایه ها و پروژه اتخاذ رویکرد فرآیندي در پدیدآوري طرح -1

گذاري، فعالیتهاي اصلی، ماتریس  هاي سرمایه ها و پروژه در انجام فرآیندهاي مربوط به پدیدآوري طرح -2

گیري  فع هرفعالیت، دروندادها، ابزار و فنون، بروندادها و روش و معیارهاي پایش و اندازهن مسئولیت عوامل ذي

  .گردند هر فرآیند، مشخص می

هاي  ها و پروژه ملحوظ داشتن انجام فعالیتهاي مربوط به مراحل پیدایش، مطالعات توجیهی طرح -3

  .گذاري در قالب ردیفهاي اعتباري تعریف شده سرمایه

ها و  ها، در چارچوب مرحله پیدایش طرح ها یا پروژه طالعات توجیه فنی، اقتصادي و اجتماعی طرحانجام م -4

پذیري اقتصادي  گذاري بخش مربوط و بر اساس روشهاي معتبر، به منظور اطمینان از توجیه هاي سرمایه پروژه

محیطی و ایمنی،  الحظات زیستهاي توسعه و عمران، م ، پایدار بودن طرح یا پروژه، رعایت طرح طرح یا پروژه

که بیشترین فایده ملی را براي کشور داشته  تأمین منابع مالی و سایر جوانب مربوط و انتخاب گزینه برتر به نحوي

  .باشد

ها، تهیه ضوابط و ترویج استفاده از منابع مالی  ها یا پروژه شناسایی روشهاي مختلف تأمین منابع مالی طرح -5

  .گذاري هاي سرمایه ها و پروژه براي پدیدآوري طرح) مالی غیر دولتی مؤسسات(غیر دولتی 

هاي  ها و پروژه شروع مرحله طراحی پایه پس از انجام، تأیید و تصویب مطالعات توجیهی طرح -6

  ).با توجه به یادآوري ذکر شده در مرحله مطالعات توجیهی(گذاري  سرمایه
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باال بردن کیفیت، بهینه نمودن هزینه و زمان در اجراي  تدوین روشهاي مناسب پدیدآوري به منظور -7

  .گیري از روشهاي پیشرفته جهانی و تطبیق آنها با شرایط داخلی ها، با بهره ها و پروژه طرح

گذاري با توجه به نوع، اندازه و  هاي سرمایه ها و پروژه انتخاب روش اجراي مناسب براي پدیدآوري طرح -8

  .پیچیدگی طرح یا پروژه

  :استفاده از بروندادهاي مطالعات توجیهی، مطالعات پایه و مطالعات تفصیلی از جمله -9

  .زمانی اجراي طرح یا پروژه برنامه -

  .ها برآورد مقادیر و هزینه -

  .تقویم اعتبار به تفکیک سالهاي مختلف اجراي طرح یا پروژه -

  .جریان نقدینگی ساالنه -

  .هاي بعدي آنها گذاري و الحاقیه هاي سرمایه ها و پروژه نامه طرح موافقتبه عنوان درونداد تنظیم و مبادله 

وجود مجوزهاي الزم براي ساخت از مراجع مربوط و مشخص بودن وضعیت مالکیت زمین و برنامه  -10

  .استمالك اراضی در شروع مرحله اجرا

ا رعایت اصول رقابت، بیطرفی ترین تأمین کننده کاال و خدمات و ب ارجاع کار با هدف انتخاب مناسب - 11

  .رسانی سریع و شفاف اي و اطالع و نظم و اخالق حرفه

  .گیري هر فرآیند نفع در روشها و معیارهاي پایش و اندازه توجه به پاسخگو بودن عوامل ذي - 12

هاي  ها و پروژه ها در پدیدآوري طرح مند کردن حمایت از ابتکارات، خالقیتها و نوآوري نظام -13

  .گذاري یهسرما

مند کردن چارچوب حل و فصل سریع اختالفهاي قراردادي براي پیشگیري از اتالف هزینه و  نظام -14

  .گذاري هاي سرمایه ها و پروژه در پدیدآوري طرح زمان

تأکید بر واگذاري کارها تا حد امکان به صورت یکجا در قالب یک پیمان و اجتناب از تفکیک آنها  -15

  .مسئولیت مدیریت اجرا به پیمانکاران و حفظ هماهنگی در اجرا و سرعت بخشیدن به اجراي کاربه منظور انتقال 

ها  برداري طرح ایجاد شرایط الزم براي مشارکت مسئوالنه بخش خصوصی در پدیدآوري و مدیریت بهره -16

  .گذاري هاي سرمایه و پروژه
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  .ها ها و پروژه ارزیابی اثربخشی فعالیتهاي پدیدآوري طرح -17

  .ها ها و پروژه مستندسازي فعالیتهاي پدیدآوري طرح -18

  گذاري سرمایه هاي پروژه و ها طرح برداري بهره و پدیدآوري مدیریت، اسناد تهیه - چهارم فصل

 معیارهاي استانداردها، شامل گذاري سرمایه هاي پروژه و ها طرح برداري بهره و پدیدآوري مدیریت، اسناد

 استقرار براي نیاز، مورد کاربرگهاي و کارها گردش دستورالعملها، اجرایی، روشهاي و تمقررا و ضوابط فنی،

  .است کشور اجرایی و فنی نظام در مربوط هاي سامانه

گذاري از نظر موضوع شامل شش عنوان  هاي سرمایه ها و پروژه برداري طرح اسناد مدیریت، پدیدآوري و بهره

  :به شرح زیر است

  .مدیریت -الف

  .محیطی معیارهاي فنی، مالی و اقتصادي، ایمنی و زیست -ب

  .امور قراردادي -پ

  .امور قیمتها -ت

  .کنندگان امور تأمین -ث

  .گذاري هاي سرمایه ها و پروژه ارزیابی طرح - ج

گذاري به دو رسته عمومی براي استفاده  هاي سرمایه ها و پروژه برداري طرح اسناد مدیریت، پدیدآوري و بهره

که به تشخیص سازمان،  رسته عمومی اسنادي است. شوند هاي جدید و اختصاصی تقسیم می ها یا پروژه در طرح

رسته . مورد نیاز بیش از یک دستگاه اجرایی بوده و مدیریت تهیه و ابالغ آنها، در مسئولیت سازمان است

اي نیاز خاص خود آنها را تهیه و هاي اجرایی بر که در رسته عمومی انتشار نیافته و دستگاه اختصاصی اسنادي است

  .کنند استفاده می

سازمان، . هاي اجرایی موظفند یک نسخه از تمامی اسناد رسته اختصاصی را براي سازمان ارسال دارند دستگاه

با بررسی اسناد اختصاصی که زمینه کاربرد عمومی داشته باشند، آنها را با اعمال اصالحات الزم به صورت 

  .نماید گذاري جدید ابالغ می هاي سرمایه ها و پروژه اده در طرحعمومی براي استف
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) 23(هاي عمرانی موضوع ماده  نامه استانداردهاي اجرایی طرح سازمان موظف است با تجدید نظر در آیین

نامه اجرایی اسناد مدیریت،  و رعایت الزامات به شرح زیر، آیین -1352مصوب  -قانون برنامه و بودجه 

 - قانون برنامه و بودجه ) 23(گذاري را در قالب ماده  هاي سرمایه ها و پروژه برداري طرح بهره پدیدآوري و

  . قانون برنامه چهارم توسعه تهیه و براي تصویب هیئت وزیران ارسال دارد) 31(و ماده  -1351مصوب 

  .گذاري هاي سرمایه ها و پروژه برداري طرح الزامات تهیه اسناد مدیریت، پدیدآوري و بهره

محیطی و پدافند غیر عامل به منظور تحقق بیشترین  هاي کیفیت، هزینه، زمان، ایمنی، زیست رعایت جنبه -1

  .فایده ملی

رعایت فرآیندهاي نیازسنجی، پیشنهاد، انتخاب، تهیه، بررسی، تأیید، تصویب، ابالغ، آموزش و تجدید نظر  -2

ربوط به تهیه اسناد، فعالیتهاي اصلی، ماتریس مسئولیت عوامل در انجام فرآیندهاي م: یادآوري. در تهیه اسناد

گیري هر فرآیند،  نفع هر فعالیت، دروندادها، ابزار و فنون، بروندادها و روشها و معیارهاي پایش و اندازه ذي

  .گردند مشخص می

تن مقررات و شرایط المللی در فرآیندهاي تهیه اسناد، با درنظر گرف استفاده از روشها و اسناد معتبر بین -3

  .کشور

هاي اجرایی و تشکلهاي صنفی و تخصصی در تهیه اسناد، با تقسیم و تعیین وظایف  مشارکت دستگاه -4

  .هریک از آنان

گانه اسناد، به منظور  کنندگان آن براي تمام عناوین شش توسعه ظرفیت تولید اسناد در سطح تهیه  -5

  .کشور پاسخگویی به نیازهاي نظام فنی و اجرایی

  .مند کردن اولویت بندي تهیه اسناد نظام -6

  .مطالعه، تحقیق و شناسایی روشهاي اجرایی نوین و پیشرفته و استفاده از آنها در تهیه اسناد مربوط -7

بینی نشده به ویژه زلزله، سیل و رانش  رعایت اصول کاهش خطرپذیري ناشی از حوادث طبیعی و پیش -8

  .زمین و نظایر آن

  .نگري مستمر اسناد به منظور تأمین پویایی و روزآمدي آنهاباز -9
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  .هاي توسعه و عمران کشور، آمایش و طرح هاي توسعه رعایت مفاد مواد مربوط فصول مختلف برنامه -10

  .رسانی اسناد رسته عمومی و اختصاصی از طریق پایگاه اطالعاتی نظام فنی و اجرایی کشور اطالع - 11

  کشور اجرایی و فنی نظام هاي سامانه قراراست نحوه - پنجم فصل

 برداري بهره و پدیدآوري مدیریت، اسناد تهیه به منوط کشور اجرایی و فنی نظام هاي سامانه الزامات تحقق

 استقرار نحوه ممیزي و اسناد تهیه براي الزم سازماندهی رو این از باشد، می گذاري سرمایه هاي پروژه و ها طرح

  :گیرد می قرار عمل مالك زیر شرح  به نظام، هاي سامانه

  :سازمان موظف است با -1

  تأمین منابع الزم براي تهیه اسناد، - 1-1

  سازماندهی اجرایی براي تهیه اسناد، - 1-2

هاي اجرایی و تشکلهاي صنفی و تخصصی در تهیه اسناد در  مشخص کردن نحوه مشارکت دستگاه -1-3

  هیئت ممیزه،

  هاي نظام، لیتها و اقدامات در دست انجام استقرار سامانهمستندسازي تمام فعا -1-4

ایجاد پایگاههاي اطالعاتی نظام فنی و اجرایی کشور براي دسترسی همگان به اطالعات مربوط و با  -1-5

  هاي الزم در سازمان به صورت برخط، کاربري

بالغ سند نظام فنی و اجرایی کشور، تهیه و ارایه برنامه اجرایی براي تهیه اسناد ظرف سه ماه از تاریخ ا -1-6

بندي شده و قابل واگذاري به اشخاص حقیقی و حقوقی براي  شامل تجزیه الزامات به فعالیتهاي مشخص اولویت

  .هاي نظام فنی و اجرایی کشور را تحقق بخشد سازي سامانه انجام کار یا تهیه سند با تأیید هیئت ممیزه، پیاده

هاي نظام فنی و اجرایی کشور هیئت ممیزي نظام فنی اجرایی کشور، به  سامانه به منظور انجام الزامات -2

  :ها و سازمانهاي ربط وزارتخانه ریاست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان و معاونان ذي

  امور اقتصادي و دارایی، - 2-1

  راه و ترابري، - 2-2

  مسکن و شهرسازي، -2-3
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  نفت، -2-4

  نیرو، -2-5

  ي،جهاد کشاورز -2-6

  صنایع و معادن، -2-7

  کشور، -2-8

  سازمان حفاظت محیط زیست، -2-9

  رئیس شوراي هماهنگی تشکلهاي صنفی و تخصصی، -2-10

تواند در صورت نیاز  دبیرخانه هیئت ممیزي می: یادآوري. گردد به دبیري معاون امور فنی سازمان تشکیل می

  .هاي تخصصی نماید اقدام به ایجاد کارگروه

اي سه ماهه دبیرخانه هیئت،  میزي نظام فنی و اجرایی کشور، از طریق دریافت گزارشهاي دورههیئت م -3

  .نماید هاي نظام فنی و اجرایی کشور را ممیزي می انجام فعالیتها و اقدامات الزم براي استقرار سامانه

  امور اداري و استخدامی )ج(

 با اصالحات 8/7/1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  

  تعاریف - فصل اول

 1ماده  

واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به : وزارتخانه 

  .شود و توسط وزیر اداره می گردد موجب قانون ایجاد شده یا می
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 2ماده  

ا داشتن استقالل شود و ب واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می: مؤسسه دولتی

باشد انجام  گانه و سایر مراجع قانونی می حقوقی، بخشی از وظایف و اموري را که بر عهده یکی از قواي سه

  .دهد  می

  .شود کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می

 3ماده  

است و با تصویب  مشخصی است که داراي استقالل حقوقی واحد سازمانی: مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی 

بودجه ساالنه آن از محل منابع %) 50(شود و بیش از پنجاه درصد  مجلس شوراي اسالمی ایجاد شده یا می

  .دارد و خدماتی است که جنبه عمومی  دار وظایف  غیردولتی تأمین گردد وعهده

 4ماده  

موجب  هاي دولت به موجب قانون براي انجام قسمتی از تصديبنگاه اقتصادي است که به : شرکت دولتی

قانون اساسی، ابالغی از سوي مقام معظم رهبري جزء وظایف دولت ) 44(سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم 

هر شرکت . باشد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می%) 50(محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد 

ها، مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده  گذاري وزارتخانه سرمایه تجاري که از طریق

الذکر باشد  سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهاي سازمانی فوق%) 50(مادام که بیش از پنجاه درصد 

  .شرکت دولتی است 

 1تبصره  

الذکر صرفاً با تصویب مجلس شوراي اسالمی مجاز  تشکیل شرکتهاي دولتی تحت هریک از عناوین فوق

است با افزایش %) 50( ها کمتر از پنجاه درصد  است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهاي دولتی در آن

  .سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است 
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 2تبصره  

شوند،  شناخته شده یا می شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی

  .شرکت دولتی تلقی می گردند

 3تبصره  

که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی » شرکتهاي دولتی« احکام 

  .بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد

 5ماده  

دولتی ، مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی ، شرکتهاي ها، مؤسسات  کلیه وزارتخانه: دستگاه اجرائی

دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت 

هاي دولتی، دستگاه اجرائی نامیده  بانک مرکزي، بانکها و بیمه ایران ، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران،

  .شوند می

 6ماده  

عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههاي اجرائی براي انجام وظایف و : پست سازمانی

پستهاي ثابت . شود بینی و براي تصدي یک کارمند در نظر گرفته می پیش) ثابت و موقت(مسؤولیتهاي مشخص 

  .صرفاً براي مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد

 7ماده  

فردي است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام : کارمند دستگاه اجرائی

  .شود صالحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می
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 8ماده  

آن دسته از اموري است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون : امورحاکمیتی

مندي از این نوع خدمات موجب محدودیت براي استفاده  دیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهرهمحدو

  .شود دیگران نمی

  :از قبیل

  .ریزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی سیاستگذاري، برنامه -الف

  .برقراري عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد -ب

  .ي سالم براي رقابت و جلوگیري از انحصار و تضییع حقوق مردمایجاد فضا - ج

  .ها و مزیتهاي الزم براي رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاري نمودن زمینه فراهم -د

  .قانونگذاري، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی -هـ

  .ملیحفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع  -و

  .ترویج اخالق، فرهنگ و مبانی اسالمی و صیانت از هویت ایرانی، اسالمی - ز

  .اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی - ح

  .حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی -ط

  .ورتحقیقات بنیادي، آمار و اطالعات ملی و مدیریت فضاي فرکانس کش - ي

ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیري از بیماریها و آفتهاي واگیر، مقابله و کاهش  -ك

  .اثرات حوادث طبیعی و بحرانهاي عمومی

) 29(این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم ) 11(و ) 10(، )9(بخشی از امور مندرج در مواد - ل

جام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با قانون اساسی که ان) 30(ام و سی

  .باشد امکانپذیر نمی هیئت وزیرانتأیید 

موجب قانون اساسی در قوانین  که با رعایت سیاستهاي کلی مصوب مقام معظم رهبري به سایر مواردي -م

  .گیرد عادي جزء این امور قرار می
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 9ماده  

آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع : و خدماتی ، فرهنگی امور اجتماعی

آموزش و پرورش عمومی و فنی و : فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل

ومی و امور ، اطالعات و ارتباطات عم ، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش ، درمان ، علوم و تحقیقات اي حرفه

  .، هنري و تبلیغات اسالمی فرهنگی

 10ماده  

اي است که موجب تقویت زیرساختهاي  آن دسته از طرحهاي تملک داراییهاي سرمایه:  امور زیربنایی

  . ، ارتباطات و راه هاي انرژي طرحهاي آب و خاك و شبکه: اقتصادي و تولیدي کشور می گردد، از قبیل 

 11ماده  

برداري از اموال جامعه است و مانند  ، متصدي اداره و بهره دسته از اموري است که دولت آن: امور اقتصادي

،  ، کشاورزي تصدي در امور صنعتی: کند، از قبیل  اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل می

  . قانون این) 10(برداري ازطرحهاي مندرج درماده ، مسکن و بهره ، بازرگانی ونقل حمل

 12ماده  

  .ریزي کشور می باشد منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه: ازمانس

                            راهبردها و فناوري انجام وظایف دولت - فصل دوم

 13ماده  

قانون اساسی ) 30(ام  و سی) 29(، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم  امور تصدیهاي اجتماعی

اسالمی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین  جمهوري

  :هاي ذیل انجام می گردد صالحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه
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اعمال حمایتهاي الزم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجري این  -1

  . فوظای

  .خرید خدمات از بخش تعاونی وخصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی -2

، واگذاري  مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره -3

  . امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی 

ادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با واگذاري مدیریت واحدهاي دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نه -4

  . پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات

  .ایجاد و اداره واحدهاي دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههاي اجرائی -5

 1تبصره  

مقدور نباشد ایجاد و اداره ) 4لغایت 1(الذکر اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق

  .دهاي دولتی وظیفه دولت استواح

 2تبصره  

تأیید صالحیت علمی و اخالقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخشهاي آموزشی، 

بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تأیید استانداردهاي مربوط و 

  .ن و مقررات مربوط استکیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانی

 14ماده  

تعاونی و خصوصی (، حمایت و نظارت دستگاههاي اجرائی توسط بخش غیردولتی،  امور زیربنایی با مدیریت

توسط هیئت وزیران انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب ) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

  . بخش دولتی انجام خواهد شد

 15ماده  

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و سیاستهاي ) 44(تصدیهاي اقتصادي با رعایت اصل چهل و چهارم امور

دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات . ابالغی مقام معظم رهبري به بخش غیردولتی واگذار می گردد
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ضاي رقابت سالم و رشد و کنندگان جلوگیري و ف مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف

ها و  گذاري و برقراري عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه توسعه و امنیت سرمایه

  .مزیت الزم و رفع بیکاري را فراهم نماید

 16ماده  

جام کار و یا و کنترل مراحل ان) ستانده(وري و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول  به منظور افزایش بهره

گیري و اعطاء اختیارات الزم به مدیران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستی  هردو، جلوگیري از تمرکز تصمیم

رسد دستگاههاي اجرائی موظفند  میهیئت وزیران اي که توسط سازمان تهیه و به تصویب  نامه خود براساس آئین

  . عمل آورند اقدامات ذیل را به

شده فعالیتها و خدمات و محصوالت واحدهاي مجري از قبیل واحدهاي آموزشی،  مامتعیین قیمت ت -الف 

پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدي و اداري، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و 

و استانی با خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب ساالنه ملی 

  .ریزي کشور یا استان تأیید سازمان مدیریت و برنامه

بینی سازوکارهاي نظارتی  گرا و استانداردهاي کیفی خدمات و پیش تعیین شاخصهاي هدفمند و نتیجه - ب 

  .براي کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده

شده آن و  ا و خدمات و قیمت تمامانعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهاي مجري براساس حجم فعالیته -ج 

  .تعیین تعهدات طرفین

ریزي  هاي اعتبارات مذکور به شوراي برنامه جایی فصول و برنامه اعطاء اختیارات الزم براي پیشنهاد جابه -د 

جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه ساالنه خواهد  استان در چهارچوب احکام قانون بودجه ساالنه جابه

  .ودب

اي که با  نامه شده، اختیارات الزم اداري ومالی به مدیران، به موجب آئین براي اجراء نظام قیمت تمام -هـ 

  . رسد تعیین می گردد میهیئت وزیران پیشنهاد سازمان به تصویب 
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پس گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و  اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می - و 

مدیران دستگاههاي اجرائی نسبت . هزینه قطعی منظور می گردد ربط به از پرداخت به حساب بانکی واحدهاي ذي

بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهاي نظارتی پاسخگو  به تحقق اهداف و نتایج پیش

بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف  ماه یک خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش

  . ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید است گزارش عملکرد این ماده را یک

 1تبصره  

امکان محاسبه قیمت تمام شدة محصوالت و هیئت وزیران دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب 

  . ند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمودخدمات خود را نداشته باش

 2تبصره  

ریزي کشور اجراء شده و از سال  سال توسط سازمان مدیریت و برنامه باید ظرف یک احکام این ماده می

  .باشد بودجه دستگاههاي موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می 1387

 17ماده  

شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی  ستگاههاي اجرائی اجازه داده میبه د

طور شفاف و مشخص بخشی از  ، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به ، حجم کار معین براساس فعالیت مشخص

شود با رعایت قانون  اده می، اجازه د در صورت عدم مراجعه متقاضیان. خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند

  .برگزاري مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترك تشریفات مناقصه اقدام گردد

تبصره  

شرکتهاي موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور یا وزارت 

  .صالحیت می گردند کار وامور اجتماعی تعیین صالحیت شده و درصورت تخلف از حکم این ماده لغو

 18ماده  

بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و  کارمندان بخشهاي غیردولتی که براساس احکام پیش

تصدي امور دولتی و سایر امور قابل واگذاري که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار 
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گونه تعهد و یا  دستگاههاي اجرائی هیچ. دولتی تلقی می گردند  باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرماي غیر می

  .مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند

کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار وتأمین اجتماعی و سایر 

. صالح در این رابطه خواهند بود يقوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوي مقامات و یا مراجع ذ

ههاي اجرائی موظفند درصورت تخلف کارفرماي بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل  دستگا

  .ربط را پرداخت نمایند نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذي ضمانت

 19ماده  

مات خود مجاز خواهند بود، براي منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خد ههاي اجرائی به دستگا

، بازنگري و پاالیش  هاي توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهاي نوین مدیریتی اي در زمینه انجام خدمات مشاوره

هاي انسانی و فنآوریهاي نوین اداري با  ، توسعه و مدیریت سرمایه وظایف و مأموریتها و ساختارهاي تشکیالتی

، با رعایت مقررات  ولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صالحیت شده توسط سازمانمراکز آموزشی ، پژوهشی ، د

  .ربط عقد قرارداد نمایند ذي

 20ماده  

مندي از فکر و اندیشه و خالقیت  منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره ههاي اجرائی مکلفند به دستگا

رمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاري آن در ربط خود ساز و کار مناسب براي جلب مشارکت کا کارمندان ذي

اي خواهد بود که با  نامه نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئین. ها را فراهم آورند  گیري تصمیم

  .رسد میهیئت وزیران تصویب  پیشنهاد سازمان به

 21ماده  

از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار  با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههاي اجرائی که تمام یا بخشی

  .می گردد به یکی از روشهاي ذیل عمل خواهد شد

  .انتقال به سایر واحدهاي همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر -الف
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  .بازخرید سنوات خدمت -ب

  .موافقت با مرخصی بدون حقوق براي مدت سه تا پنجسال -ج 

در صورت تمایل کارمندان . باشد ایف و فعالیتهاي واگذار شده میانتقال به بخش غیردولتی که مجري وظ -د

ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می  جایی تغییر صندوق ذي به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه

  . گردد

انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایاي وي را بخش غیردولتی پرداخت  -هـ

  .ندک می

 1تبصره  

درصورت واگذاري سهام شرکتهاي دولتی به نحوي که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات 

قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرماي جدید محسوب 

  .خود باقی بمانند  توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی شوند و درصورت تمایل می می

 2تبصره  

ربط به  برداري بخشی از دستگاه ذي بهره)  یا شرکت دولتی(در مواردي که با حفظ مالکیت دولت 

نامه اجرائی این  آئین. باشد غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می بخش

  .رسد میهیئت وزیران تصویب  ماده باپیشنهاد سازمان به

 3تبصره  

. دستگاه اجرائی اعالم کند تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به کارمند می

  .باتوجه به اولویت تعیین شده از سوي کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند دستگاه مربوطه مکلف است

 22ماده  

تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات الزم براي آموزش،  منظور دستگاههاي اجرائی موظفند به

سازماندهی، ایجاد تسهیالت و کمکهاي مالی، رفع موانع اداري و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس 

  .عمل آورند رسد، به می هیئت وزیراناي که با پیشنهاد سازمان به تصویب  نامه آئین
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 23ماده  

مانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهاي درمانی و آموزشی ، فضاهاي ایجاد و اداره هرگونه مه

  .باشد ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههاي اجرائی ممنوع می

 1تبصره  

دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود براي ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق 

  .باشند کام این فصل از حکم این ماده مستثنی میمی باشند با رعایت اح

 2تبصره  

هیئت اند با تصویب  مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروي انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته

  .باشند از حکم این ماده مستثنی میوزیران 

 24ماده  

از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را  در راستاي اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههاي اجرائی موظفند

  :انجام دهند

دسته از وظایفی که قابل واگذاري به بخش غیردولتی  ماه پس از تصویب این قانون آن حداکثر شش -الف

به نحوي که . است را احصاء و با رعایت راهکارهاي مطروحه در این فصل نسبت به واگذاري آنها اقدام نمایند

  . از میزان تصدیهاي دولت در امور قابل واگذاري کاهش یابد% ) 20(ست درصدطی هر برنامه بی

این قانون به نحوي تعیین گردد که تعداد کارمندان ) 51(تعداد مجوزهاي استخدامی مذکور در ماده -ب

زان دو باشند هر سال به می کنند و یا طرف قرارداد می دستگاههاي اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می

  .در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد%) 2(درصد

حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روشهاي بازنشستگی، بازخریدي، استعفاء و سایر موارد از خدمت                               - ج

  . شوند استخدام نمایند  دستگاههاي اجرائی خارج می

 1تبصره  

  . این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند) 8(وضوع مادهوظایف حاکمیتی م
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 2تبصره  

نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاري درچهارچوب این قانون، حمایتهاي دولت براي توسعه  آئین

بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهاي واگذار 

  .رسد میهیئت وزیران سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب شده و 

 3تبصره  

دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههاي اجرائی کنترل نموده 

  .و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند

  حقوق مردم - فصل سوم

 25ماده  

، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخالق اسالمی و  اي اجرائیمدیران و کارمندان دستگاهه

نمایند وظایف خود را  اداري و طبق سوگندي که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخالقی و اداري که امضاء می

  .دهندهاي قانونی آنها انجام  به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته

 1تبصره  

الذکر، متن سوگند نامه و تعهدات کارمندان دستگاههاي اجرائی با پیشنهاد سازمان  اصول و مفاد منشور فوق

  .رسد می هیئت وزیرانتصویب  به

 2تبصره  

، مواردي  توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط عالوه بر موارد فوق دستگاههاي اجرائی می

  .به آن اضافه نمایندهیئت وزیران منشور اخالقی مصوب را با رعایت 

 26ماده  

دستگاههاي اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاههاي اجرائی آشنا نموده و از 

ویژه صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را  طریق وسایل ارتباط جمعی به

  .ء داده و اطالعات الزم را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهندارتقا



  ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران  برنامه پنج مجموعه                                                                 490

  

 27ماده  

مردم در استفاده از خدمات دستگاههاي اجرائی درشرایط مساوي از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاههاي 

ت آنها را مستند و اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرا

نموده و از طرق مختلف به اطالع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسؤولین دستگاههاي  شفاف

  . عهده خواهند داشت اجرائی مسؤولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به

 28ماده  

ت مردم از عملکرد دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضای

مندي از سایر امتیازات استخدامی و اعمال  کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهاي استخدامی و بهره

ها، ضوابط اداري و استخدامی مربوط به کارمندان  ها، شیوه نامه تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین نامه

  .منظورنمایددولت را به عنوان یک عامل مؤثر 

  ساختار سازمانی - فصل چهارم

 29ماده  

، طراحی و تنظیم تشکیالت خود را متناسب با ویژگیهاي مربوط در  دستگاههاي اجرائی مکلفند سازماندهی

رسد با رعایت موارد ذیل  میهیئت وزیران چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب 

  :انجام دهند 

ف پستهاي سازمانی با رعایت راهبردهاي مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و سق -الف

  . رسد میهیئت وزیران تأیید سازمان به تصویب 

تشکیالت و سقف پستهاي سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه  -ب

  . د مورد بازنگري و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدی

منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداري، سطوح عمودي مدیریتی در دستگاههاي  به - ج

  : اجرائی ملی و استانی با احتساب باالترین مقام اجرائی در هرواحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می گردد
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  . سطح) 4(حداکثر در: ؤسسات دولتی وزارتخانه ها و م -

                                  .سطح) 3(حداکثر: واحدهاي استانی  -

  .سطح) 2(حداکثر: واحدهاي شهرستانی ، مناطق و نواحی همتراز -

  .یک سطح: سایر واحدهاي تقسیمات کشوري  -

توانند  شوند، می جمهور اداره می رئیس ها و سازمانهاي مستقل که تحت نظر معاون هرکدام از وزارتخانه -د

معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیالتی خود پیش ) 3(معاون وسایر مؤسسات دولتی حداکثر) 5(حداکثر

) 5(تواند حداکثر بینی نمایند و متناسب با حجم کار وتنوع وظایف و تعداد پستهاي سازمانی هر معاون می

  .ین مشابه داشته باشدمدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناو

پستهاي مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پستهاي مدیریتی مذکور در این 

  .بند تأمین خواهد شد

و ) 10(حداکثر) 71(ماده) ج(و )ب(،)الف(تعداد پستهاي مشاور براي مقامات اجرائی مذکور در بندهاي -هـ 

  ) 4(ور در این ماده حداکثربراي سایر مقامات اجرائی مذک

پست در سقف پستهاي مصوب تعیین می ) 3(و براي رؤساي مؤسسات دولتی باگستره کشوري حداکثر

  .گردد

با ) به استثناء استانداریها (                                ها و سایر دستگاههاي اجرائی در مراکز استانها واحدهاي سازمانی وزارتخانه - ي

شوند و سازمانهاي موجود در این سطح تغییر  این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می) 29(هرعایت ماد

  .یابند می

که دستگاههاي اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیالت مصوب خود الزاماً موظف به  در صورتی -ط

هزارنفر جمعیت باشند در  کمتر از سیهاي  ارائه خدماتی در شهرستانهاي کمتر از هفتادهزارنفر جمعیت و بخش

ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان  که درتاریخ تصویب این قانون ساختمانهاي واحدهاي اداري ذي صورتی

ربط خود را در مجتمع اداري مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار  ذي

  . از ایجاد واحدهاي مستقل خودداري نمایندایجاد می گردد مستقر نموده و 
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هاي پشتیبانی  هزینه                                .گردد ربط نمی افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم براي واحدهاي ذي

تشخیص  درسایر شهرها با. بینی می گردد  پیش) استانداریها (ها در بودجه وزارت کشور  و خدماتی این مجتمع

  .اجراء این بند امکانپذیر می باشدهیئت وزیران 

  .رسد میهیئت وزیران نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب  آئین

 30ماده  

شوند، در صورت ضرورت با  ها و سازمانهاي مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می وزارتخانه

توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوري  میهیئت وزیران تأیید سازمان و تصویب 

در این صورت کلیه واحدهاي وابسته به یک وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به . واحد سازمانی داشته باشند

رئیس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوري در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار 

  .ندگیر می

  .رسد میهیئت وزیران موارد استثناء از حکم اخیر این ماده با تأیید سازمان به تصویب 

 31ماده  

تهیه و یک نسخه از آن را به ) 29(دستگاههاي اجرائی مکلفند تشکیالت تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده

صول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ و. سازمان ارسال دارند

ربط موظفند پس از اصالح  دستگاههاي اجرائی ذي. مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخصهاي مذکور را اعالم نماید

  .موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند

 32ماده  

کارگیري  هرگونه به، متصدي یکی از پستهاي سازمانی خواهند بود و  هریک از کارمندان دستگاههاي اجرائی

  . سال از ابالغ این قانون ممنوع است و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک                               افراد
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تبصره  

پستهاي سازمانی مصوب، %) 10(درصد توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده دستگاههاي اجرائی می

سال  ی و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتی یا کار معین براي حداکثر یکبدون تعهد استخدام

  .کارگیرند به

 33ماده  

این » 16«موضوع ماده (تنظیم تشکیالت داخلی واحدهایی از دستگاههاي اجرائی که براساس قیمت تمام شده 

د را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال اي از تشکیالت خو شود برعهده آنها بوده و نسخه اداره می)  قانون

  . خواهند داشت

 34ماده  

تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاههاي اجرائی صرفاً در چهارچوب 

  .سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار می باشد. باشد وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می

 35ماده  

سال نسبت به  هاي اجرائی موظفند در چهارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یککلیه دستگاه

  .پیشنهاد اصالح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند

تبصره  

پستهاي مورد نیاز واحدهاي مستقر در شهرستانها و بخشهاي توسعه نیافته وکمتر توسعه یافته و جدیدالتأسیس 

درصورت نبود پست بالتصدي براي واحدهاي . خواهد شد ین قانون تأمینا) 29(از سرجمع پستهاي موضوع ماده

  .الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید فوق
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  فناوري اطالعات و خدمات اداري -فصل پنجم 

 36ماده  

وري  افزایش بهره دستگاههاي اجرائی موظفند فرآیندهاي موردعمل و روشهاي انجام کار خود را با هدف

، سالمت و صحت امور و تأمین رضایت و  ، کیفیت ، هزینه ، دقت نیروي انسانی و کارآمدي فعالیتها نظیر سرعت

مورد اجراءگذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این  کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به

  .روشها را مورد بازبینی و اصالح قرار دهند

هتبصر  

وري و کارآمدي فعالیتها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخصهایی که با  میزان بهره

ربط مورد  رسد، سالیانه توسط سازمان با همکاري دستگاههاي ذي پیشنهاد دستگاههاي اجرائی به تأیید سازمان می

  .شود اظ میگیري قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لح اندازه

 37ماده  

هاي  دستگاههاي اجرائی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل

  :ترتیب انجام دهند  ربط اقدامات زیر را به ذي

بندي انجام آن و مدارکی که  اطالع رسانی الکترونیکی درخصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان - 1

  .ارائه نمایدمتقاضی باید 

  . هاي الکترونیکی ارائه فرمهاي موردنیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه -  2

صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه اجرائی  ارائه خدمات به شهروندان به - 3

  . براي دریافت خدمت

تبصره  

ریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین این ماده از تا) 3(و) 1(مدت زمان اجراء بندهاي

  .می گردد
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 38ماده  

رسانی الکترونیکی از طریق بخش  ، واحدهاي خدمات منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم به

ال کلیه دستگاههاي اجرائی موظفند حداکثرتا پایان س. گردد دولتی و غیر دولتی در مراکز شهرستانها ایجاد می

دستورالعمل . باشد را توسط این مراکز ارائه نمایند انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می 1387

  .رسد تصویب شوراي عالی اداري می اجرائی این ماده به

 39ماده  

ي و برداري مناسب از ساختمانها و فضاهاي ادار جویی و بهره منظور صرفه دستگاههاي اجرائی موظفند به

هاي غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سالمت شغلی کارمندان  وهزینه جلوگیري از تشریفات زائد

کارگیري فضاها، تجهیزات و ملزومات اداري که توسط سازمان تهیه و ابالغ می  براساس ضوابط و استانداردهاي به

  .گردد، اقدام نمایند

تبصره  

سال ساختمانهاي مورد استفاده خود را با  ثر ظرف مدت یککلیه دستگاههاي اجرائی موظفند حداک

استانداردهاي یاد شده تطبیق داده و فضاهاي مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصادي و دارایی 

استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادي و دارایی اعالم نمایندتا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب 

  . بردار آن تعیین گردد ریزي وتوسعه استان دستگاههاي بهره و یا شوراي برنامهئت وزیران هی

حسابان موظفند فضاهاي مازاد را به  که در مهلت تعیین شده دستگاههاي اجرائی اقدام نکنند ذي در صورتی

  .وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعالم نمایند

 40ماده  

ایجاد زیر ساخت اطالعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوري اطالعات در خدمات اداري، به منظور 

دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوري اسالمی ایران و مشارکت کلیه 

  .دستگاههاي اجرائی پایگاه اطالعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراءنماید
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 1تبصره  

ها و اطالعات موجود  ن پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال دادهای

  .دستگاهها تشکیل می گردد

 2تبصره  

پایگاههاي اطالعات داده هاي مربوط به خود را با  1386کلیه دستگاههاي اجرائی موظفند تا پایان سال 

  .ماده نماینداستفاده از شماره ملی و کد پستی آ

 3تبصره  

  .خواهدرسیدهیئت وزیران نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب  آئین

 4تبصره  

هرگونه ارائه خدمات . سازمان مسؤول پیگیري و نظارت بر حسن انجام تکالیف مصرح در این ماده می باشد

بدون  1388استقرار آنها می باشد از سال  و برقراري ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل

  .باشد استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاههاي اجرائی ممنوع می

  ورود به خدمت - فصل ششم 

 41ماده  

باشند  ورود به خدمت و تعیین صالحیت استخدامی افرادي که داوطلب استخدام در دستگاههاي اجرائی می

  .شود ت مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابري فرصتها انجام می، تشکیال براساس مجوزهاي صادره

 42ماده  

  :شرایط عمومی استخدام در دستگاههاي اجرائی عبارتند از

و حداکثر چهل سال براي استخدام رسمی و براي متخصصین بامدرك  داشتن حداقل سن بیست سال تمام -الف

  . سال  تحصیلی دکتري چهل و پنج

  . ت ایرانداشتن تابعی –ب 

  . انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی براي مردان -ج 
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  .عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر -د 

  .نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر -هـ

براي مشاغلی که مدارك همتراز در شرایط (دارابودن مدرك تحصیلی دانشگاهی و یا مدارك همتراز -و

  ) . تبینی شده اس احراز آنها پیش

اي که  شوند براساس آئین نامه می                                که استخدام داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري - ز

  . رسد میهیئت وزیران با پیشنهاد سازمان به تصویب 

  . وري اسالمی ایراناعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمه - ح

  .التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران -ط

 1تبصره  

کارگیري موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام  به

  .خواهد شد

 2تبصره  

راز توانایی آنان استخدام افراد در دستگاههاي اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و باالتر منوط به اح

باشد که عناوین و محتواي مهارتهاي مذکور توسط سازمان تهیه  در مهارتهاي پایه و عمومی فناوري اطالعات می

  .و ابالغ خواهد شد

 3تبصره  

  . استخدام ایثارگران و خانواده هاي آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود

 4تبصره  

  .قوت خود باقی است قوانین و مقررات گزینش به

 5تبصره  

کارگیري افراد با مدرك تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتراز رقم مذکور در این ماده در موارد یا  به

مناطق خاص براي مدت زمان مشخص و براي فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب 

  .باشد رسد مجاز می میهیئت وزیران 
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 43ماده  

توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی عالوه بر  دستگاههاي اجرائی می

  .این قانون داشته باشند، آن را مالك عمل قرار دهند) 42(شرایط ماده 

 44ماده  

شر شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی ن کارگیري افراد در دستگاههاي اجرائی پس از پذیرفته به 

دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان .  آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است

  .رسد می                                تصویب شوراي توسعه مدیریت عمومی و تخصصی به

  استخدام -فصل هفتم

 45ماده  

  .پذیرد ن قانون، استخدام در دستگاههاي اجرائی به دو روش ذیل انجام میاز تاریخ تصویب ای                               

  . استخدام رسمی براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاکمیتی -الف

  . براي مدت معین                                استخدام پیمانی براي تصدي پستهاي سازمانی و -ب

 1تبصره  

اند با رعایت مقررات این قانون به  رد عمل به استخدام رسمی درآمدهکارمندانی که به موجب قوانین مو

  .صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد

 2تبصره  

این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به ) 8(این ماده باتوجه به ویژگیهاي مذکور در ماده) الف(مشاغل موضوع بند

  .رسد میهیئت وزیران تصویب 

 3تبصره  

سال و براي مشاغل تخصصی از  شصت و پنج                               نی در انتهاي مدت قرارداد استخدام نباید ازسن کارمند پیما

  .هفتاد سال تجاوز کند 
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 4تبصره  

نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان  تعیین محل خدمت وشغل مورد تصدي کارمندان پیمانی در پیمان

  .ربط می باشد ذي عهده دستگاه اجرائی رسمی به

 46ماده  

دوره  نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می کسانی 

باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء  آزمایشی را که مدت آن سه سال می

  :کارمندان رسمی منظور خواهند شد

کار، خالقیت، نوآوري، روحیه  ، کاردانی، عالقه به)علمی، اعتقادي و اخالقی(لیاقت  حصول اطمینان از - الف

خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداري از طریق کسب امتیاز الزم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین 

  .صالحیت کارمندان رسمی

  .طی دوره هاي آموزشی و کسب امتیاز الزم  -ب

  .تأیید گزینش - ج

 1تبصره  

استخدام رسمی را                                 که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به رصورتید

  :کسب ننمایند با وي به یکی از روشهاي ذیل رفتار خواهد شد

  .اعطاء مهلت دوساله دیگر براي احراز شرایط الزم - الف

  . پیمانیتبدیل وضع به استخدام  -ب

  .لغو حکم - ج

 2تبصره  

و پذیرفته شدن براي ) 42(با کارمندان پیمانی درصورت شرکت در آزمون و احراز صالحیتهاي موضوع ماده                             

  .استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد

  .شود ا جزو سوابق رسمی محسوب میسوابق پیمانی آنه                               -1
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  .شود ورود به خدمت اضافه می                                فصل) 42(ماده) الف(سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند                               -2

 3تبصره  

  .رسد میهیئت وزیران اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب نامه  آئین

 47ماده  

کارگیري کارمندان شرکتها و مؤسسات غیر دولتی براي انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات  به

پستهاي سازمانی دستگاههاي اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه 

  .ذیر است این قانون امکانپ) 17(شرکتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده

 48ماده  

  :کارمندان رسمی در یکی از حاالت ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می گردند

  . ربط بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذي                               -

  . استعفاء                               -

سال متوالی یا چهارسال متناوب  ریدي به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سهبازخ                               -

  ).می رسدهیئت وزیران که با پیشنهاد سازمان به تصویب                                 اي براساس آئین نامه (

  ).122(آماده بخدمت براساس ماده                               -

  .ربط اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذي                               -

 1تبصره  

گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا  کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می

  .هرگونه اشتغال در دستگاههاي اجرائی را نخواهند داشت 

 2تبصره  

ه از دستگاه اجرائی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان کارمندانی ک

  .اجرائی را نخواهند داشت  دستگاه
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 49ماده  

  :باشد تمدید قرار داد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می

  .استمرار پست سازمانی کارمندان                               -

  . کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند                               -

  . جلب رضایت مردم و ارباب رجوع                               -

  . ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدي                               -

  تبصره

  .با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شددرصورت عدم تمدید قرارداد 

 50ماده  

  .کارمندان ، مشمول استفاده از مزایاي بیمه بیکاري مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود

 51ماده  

هاي پنجساله تعیین  در برنامه                                مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون

  .رسد می ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می گردد و سهم هریک از وزارتخانه

  تبصره

کارگیري نیروي انسانی در دستگاههاي اجرائی خارج از مجوزهاي موضوع این ماده خالف قانون  هر گونه به

شوند تصرف غیر  که بدون مجوز به کار گرفته می داخت هرگونه وجهی به افراديباشد و پر محسوب و ممنوع می

  .قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد

 52ماده  

این ) 32(وتبصره ماده) 45(کارگیري افراد در دستگاههاي اجرائی به غیر از حاالت مندرج در ماده هر نوع به

  .باشد قانون ممنوع می
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  رتقاء شغلیانتصاب و ا - فصل هشتم 

 53ماده  

انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی الزم و پس از احراز شایستگی و 

  .عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد

 54ماده  

یر را ، دستگاههاي اجرائی موظفند اقدامات ز منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران به

  :انجام دهند 

، شرایط تخصصی الزم را تعیین نموده تا افراد از  اي در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي مدیریت حرفه - الف

در مواردي که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با . مسیر ارتقاء شغلی به مراتب باالتر ارتقاء یابند

  . انتخاب صورت می پذیرد،  برگزاري امتحانات تخصصی الزم

با (اي از افراد شایسته  سمتهاي مدیریت حرفه%) 15(توانند براي حداکثر پانزده درصد  دستگاههاي اجرائی می

خارج از دستگاه استفاده ) رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل ، بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی

  .نمایند

بدون الزام به رعایت )  این قانون) 71(مذکور در ماده(سیاسی  عزل و نصب متصدیان پستهاي مدیریت -ب

  .باشد مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات باالتر می

تغییر سمت افراد . باشد و تمدید آن بالمانع است اي چهارساله می دوره خدمت در پستهاي مدیریت حرفه - ج

رسد امکانپذیر می  میهیئت وزیران سازمان به تصویب اي که با پیشنهاد  نامه قبل از مدت مذکور براساس آئین

  . باشد

1 تبصره  

در اجراء این ماده مجموع شرکتهاي زیر مجموعه یک شرکت مادر تخصصی براي انتصاب مدیران یک 

  .دستگاه اجرائی تلقی می گردد
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2 تبصره  

) هـ(و ) د(در بندهاي ، یکی از پستهاي معاونین مقامات اجرائی مذکور  در هر یک از دستگاههاي اجرائی

اي است که با پیشنهاد  نامه این قانون ثابت تلقی می گردد و عزل و نصب متصدي آن براساس آئین) 71(ماده 

  .رسد می هیئت وزیرانسازمان به تصویب 

 3تبصره  

ي دستگاههاي اجرائی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را باتوجه به امتیازات مربوطه در فضاي رقابتی برا

  .کلیه کارمندان فراهم نمایند

 4تبصره  

  .اي تلقی می گردند این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه) 71(مدیران مذکور در ماده 

 55ماده  

هاي انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پستهاي مدیریت  منظور حفظ سرمایه سازمان مکلف است به

  .ربط اقدام نماید ران جهت استفاده مقامات و مدیران ذينسبت به ایجاد بانک اطالعات مدی

 56ماده  

هاي اجرائی مؤثري را براي آموزش مدیران متناسب با وظایف و  ها و سامانه سازمان موظف است برنامه

نقشهاي موردانتظار در بخشها و دستگاههاي اجرائی کشور تنظیم نماید و هرگونه انتصاب و ارتقاء مدیران منوط 

  .باشد ربط می هاي ذي دوره به طی

 57ماده  

دستورالعمل اجرائی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پستهاي مدیریت حرفه اي ونحوه ارتقاء مسیر 

  .رسد تصویب شوراي عالی اداري می شغلی با پیشنهاد سازمان به
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  توانمندسازي کارمندان -فصل نهم 

 58ماده  

، نظام آموزش کارمندان  کارایی و اثربخشی دستگاههاي اجرائیمنظور ارتقاء سطح  سازمان موظف است به

، مهارت و نگرش کارمندان با  اي طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش گونه دستگاههاي اجرائی را به

هاي الزم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تأمین نماید به نحوي که  شغل موردنظر، انگیزه

اي بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس  طهراب

  .مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند

 59ماده  

هاي آموزشی  ، برنامه دستگاههاي اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت

  .نمایند کارمندان خود را تدوین

تبصره  

هاي آموزشی مورد نیاز  هاي آموزشی مصوب براي اجراء دوره توانند در قالب برنامه دستگاههاي اجرائی می

توانند کلیه  همچنین دستگاههاي مزبور می. ها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند خود با دانشگاه

هاي آموزشی و پژوهشی خود را به مؤسسات و مراکز آموزشی ها و فعالیت ، اجراء و ارزشیابی دوره مراحل طراحی

  .و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صالحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند

 60ماده  

گردد و از سوي دولتهاي خارجی یا  کلیه بورسهاي آموزشی که منجربه اخذ مدرك تحصیلی دانشگاهی نمی

گیرد از طریق سازمان، متناسب با وظایف دستگاههاي  المللی دراختیار دولت قرار می سات بیناز طرف مؤس

شود توسط دستگاه اجرائی مربوط اقدام  هایی که طبق قرارداد دوجانبه برگزار می دوره. اجرائی توزیع می گردد

  .خواهد شد
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تبصره  

شود با نظر وزارت بهداشت،درمان و  هاي آموزشی که منجر به اخذ مدرك دانشگاهی می بورسها و دوره

  .آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوري حسب مورد توزیع می گردد 

 61ماده  

هاي آموزشی که منجر به اخذ  اعزام کارمندان دستگاههاي اجرائی از زمان تصویب این قانون براي طی دوره

با هزینه دستگاههاي مربوطه و استفاده از  گردد در داخل و خارج از کشور مدرك دانشگاهی و یا معادل آن می

  .باشد مأموریت آموزشی ممنوع می

تبصره  

  .باشند ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می

 62ماده  

. کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازي و افزایش مهارتها و تواناییهاي شغلی خود اقدام نمایند

سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط  الزم براي افزایش توان و توانها و الگوهاي  دستگاههاي اجرائی شیوه

  .شود به مورد اجراءخواهند گذارد سازمان تهیه و ابالغ می

 63ماده  

  . رسد میهیئت وزیران اجرائی این فصل به پیشنهاد سازمان و به تصویب نامه  آئین

  حقوق و مزایا -فصل دهم 

 64ماده  

گاههاي اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهاي مذکور نظام پرداخت کارمندان دست

امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبناي . در موادآتی خواهد بود
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ز به همین گیرد و براي بازنشستگان و موظفین یا مستمري بگیران نی تعیین حقوق ومزایاي کارمندان قرار می

  .گردد میزان تعیین می

تبصره  

ضریب ریالی مذکور در این ماده باتوجه به شاخص هزینه زندگی در الیحه بودجه ساالنه پیش بینی و به 

  . تصویب مجلس شوراي اسالمی می رسد

 65ماده  

خصص کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها، سطح ت

  .و مهارتهاي مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند

  .باشد می) 6000(و حداکثر آن) 2000(حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل

 1تبصره  

ندي هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگیها، حداکثردر پنج رتبه، مقدماتی، پایه ، ارشد، خبره و عالی طبقه ب

هاي  رتبه. یابد میمی گردند و هرکدام از رتبه ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص 

  . خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و باالتر اختصاص می یابد

گیرند و براساس عواملی نظیر ابتکار و خالقیت ،  شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می

میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره هاي آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع 

رسد ارزیابی و حسب  براساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهاي مشاغل به تصویب شوراي توسعه مدیریت می

نخبگانی که . یابند رتقاء میامتیازات مکتسبه وطی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ا

شوند و افرادي که عالوه بر شرایط عمومی در بدو  طبق ضوابط مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی تعیین می

هیئت که به پیشنهاد سازمان به تصویب  اي نامه از تجربه و مهارت الزم برخوردار هستند طبق آئین                                استخدام

  .گیرند ها معاف و در یکی از رتبه هاي دیگر قرار می رسد از طی برخی از رتبه میوزیران 
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 2تبصره  

کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها ، حیطه سرپرستی و نظارت و 

) 500(متیاز آن حساسیتهاي شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت که حداقل ا

  .است، قرارمی گیرند)5000(و حداکثر آن 

 3تبصره  

امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش وبهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، 

  .محاسبه می گردد)1/1(درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب 

 66ماده  

عالوه بر (هاي آموزشی و مهارت  راساس عواملی نظیر تحصیالت، دورهکلیه شاغلین مشمول این قانون ب

و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل                                 ، سنوات خدمت) حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط

  .گردند مند می باشد، بهره امتیاز می)4500(و حداکثر) 1000(

  .امتیاز شغل وي تجاوز نخواهد کرد%) 75(درصد ماده براي هر شاغل از هفتاد و پنجحداکثرامتیاز این 

تبصره  

اي که با پیشنهاد سازمان به  نامه اند براساس آئین هاي علمیه تحصیل نموده هنرمندان و افرادي که در حوزه

  .رسد با مقاطع رسمی تحصیلی همتراز می گردند میهیئت وزیران تصویب 

 67ماده  

هیئت وزیران آن بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب ) 2(و) 1(هاي و تبصره) 65(یا جداول موضوع مادهجدول 

رسد و تخصیص هرکدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل با پیشنهاد سازمان  می

ارزیابی عوامل مربوط به . گردد توسط شوراي توسعه مدیریت انجام و براي اجراء به دستگاههاي اجرائی ابالغ می 

رسد توسط دستگاههاي اجرائی انجام  شاغل براساس ضوابطی که با پیشنهاد سازمان به تصویب شوراي مذکور می

  .نماید خواهدشد و سازمان بر اجراء این امر نظارت می
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 68ماده  

گردد  تلقی می که حقوق ثابت) 66(هاي آن و ماده و تبصره) 65(عالوه بر پرداختهاي موضوع ماده

  :هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد العاده فوق

یافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصی که شاغلین آنها داراي  العاده مناطق کمتر توسعه فوق -1

ت و براي امتیازحقوق ثاب%) 25(بیست و پنج درصد باشند تا به میزان مدارك تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر می

فهرست . حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد%) 20(سایر مشاغل تا بیست درصد

  .رسد میهیئت وزیران این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب 

ه ومدت اسارت العاده ایثارگري متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه درجبه فوق -2

  .گیرد امتیاز تعلق می )750(هاي دولتی تا  امتیاز وبه دارندگان نشان)1500(تا

کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداري بوده اند به ازاء هرسال 

  . شود امتیاز در نظرگرفته می)125(خدمت در زمان جنگ 

ر در محیطهاي غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی ، کار با بیماران العاده سختی کار و کا فوق -3

امتیاز و در مورد )1000(روانی ، عفونی و در اورژانس و در بخشهاي سوختگی و مراقبتهاي ویژه بیمارستانی تا 

تا سه برابر زیران هیئت وکار با مواد سمی، آتش زا و منفجره وکار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب 

  .قابل افزایش خواهد بود

بگیر مشمول این قانون که  مندي و اوالد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه کمک هزینه عائله -4

حداکثر سن . امتیاز و حداکثر سه فرزند)200(امتیاز و براي هر فرزند معادل) 800(باشند معادل داراي همسر می

سال )25(کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند،  زایاي این بند استفاده میبراي اوالدي که از م

کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون . تمام و نداشتن شوهر براي اوالد اناث خواهد بود

شد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج با که داراي همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می

فرزندان معلول و از کارافتاده . شوند مند می فرزندان هستند از مزایاي کمک هزینه عائله مندي موضوع این بند بهره

  .باشند ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذي
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سطح تخصص و مهارتها ، پیچیدگی وظایف و  العاده شغل براي مشاغل تخصصی، متناسب با فوق -5

براي مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر هیئت وزیران مسؤولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب 

امتیاز )2000(امتیاز وبراي مشاغل باالتر حداکثر )1500(امتیاز و براي مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر)700(

  . ق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می باشداین فو. تعیین می گردد

  :باشد فوق العاده کارایی و عملکرد درچهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می -6

از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندي نمرات ارزشیابی کارمندان، %) 70(به حداکثر هفتاددرصد - الف

ندان و باتوجه به امتیازي که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع ، رشد و ارتقاء ، اثر بخشی طبق عملکرد کارم

%) 20(نماید تا  براساس دستورالعملی که سازمان ابالغ می. نمایند  و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می

  .باشد امتیازات مربوط به حقوق ثابت وي در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می

درصد مذکور در این بند متناسب با میزان %)70(           مندي کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد یزان بهرهم -ب

ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شوراي  موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجراء برنامه

  . تعیین می گردد%) 70و % 50، % 30(د به ترتیبگردن بندي می عالی اداري در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه

ربط مشمول دریافت این  متناسب با رتبه دستگاه ذي) 71(مقامات دستگاههاي اجرائی مذکور در ماده - ج

  .العاده می باشند فوق

جایی محل  به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاري ، جابه -7

هیئت مندان با تشخیص دستگاه اجرائی ، کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب خدمت کار

  .به کارمندان پرداخت خواهد شدوزیران 

العاده اشتغال خارج از کشور  به کارمندانی که در خارج از کشور در پستهاي سازمانی اشتغال دارند فوق -8

  .رسد پرداخت می گردد میهیئت وزیران به تصویب براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان 

کنند دریافت دیگري به  این گونه کارمندان در مدتی که از فوق العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می

گیرد  که به موجب قوانین خاص براي اشتغال درخارج از کشور به این گونه کارمندان تعلق می استثناء مواردي

  .نخواهند داشت
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که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداري گردند  صورتیدر -9

توان مبالغی تحت عنوان اضافه  رسد، می میهیئت وزیران اي که با پیشنهاد سازمان به تصویب  براساس آئین نامه

  .مودالتألیف به آنها پرداخت ن التدریس، حق الترجمه وحق التحقیق، حق کار ، حق

التدریس به هر یک از کارمندان نباید از  مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق

  .حقوق ثابت و فوق العاده هاي وي تجاوز نماید%) 50(حداکثر

کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتري دارند از %) 20( در هر دستگاه اجرائی حداکثر تا

  .باشند مستثنی می%) 50(قفمحدودیت س

پذیري ،  المللی، ریسک العاده ویژه در موارد خاص باتوجه به عواملی از قبیل بازارکار داخلی و بین فوق                                -10

تأثیر اقتصادي فعالیتها دردرآمد ملی ، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادي و تحقیقاتی و حساسیت کار با 

از مشاغل ، در برخی از دستگاههاي %) 25(اي براي حداکثر امتیاز ویژههیئت وزیران یشنهاد سازمان و تصویب پ

  . هاي مستمرمذکوردر این فصل در نظر گرفته خواهدشد العاده سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق%) 50(اجرائی تا 

تبصره  

ده در هر کدام از دستگاههاي اجرائی، مشروط به این ما) 6(و ) 5(هاي مذکور در بندهاي  العاده پرداخت فوق

احکام مذکوردراین (اعمال اصالحات ساختاري، نیروي انسانی ، فنآوري و واگذاري امور به بخش غیردولتی

 1387آمده ، در سقف اعتبارات مصوب از سال  هاي به عمل و استفاده ازمنابع حاصل از صرفه جویی) قانون

انجام اصالحات مذکور در این تبصره باید به . گردد ها جزء دیون منظور نمی العاده وقباشد و این ف امکانپذیر می

  . تأیید سازمان برسد

 69ماده  

اعتباراتی که از محل اصالحات مذکور %) 25(شود تا بیست و پنج درصد به دستگاههاي اجرائی اجازه داده می

) حساب مربوطه با تأیید ذي( جویی می گردد را  رفهدر تبصره ماده فوق الذکر درهرکدام از واحدهاي سازمانی ص

وري غیرمستمر به کارمندان و مدیرانی که در همان واحدها، خدمات برجسته انجام  العاده بهره به عنوان فوق

  . دهند پرداخت نمایند می
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 70ماده  

ر شغل، از شرایط تصدي مشاغل اختصاصی دستگاههاي اجرائی به تناسب وظایف پستهاي قابل تخصیص به ه

هاي آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه  لحاظ معلومات، تحصیالت ، تجربه، مهارت و دوره

و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور . اجرائی و تأیید سازمان و تصویب شوراي توسعه مدیریت تعیین می گردد

  . باشد رعایت شرایط مصوب الزامی می

 1تبصره  

تصدي مشاغل عمومی که دربیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهاي قابل تخصیص به هر شرایط 

ربط ابالغ  شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شوراي توسعه مدیریت جهت اجراء به دستگاههاي ذي

  .گردد می

 2تبصره  

صاصی خود را به سازمان دستگاههاي اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرایط تصدي مشاغل اخت

صورت سازمان موظف است شرایط تصدي مشاغل اختصاصی را رأساً به شوراي توسعه  در غیراین. اعالم نمایند 

  .تا تغییر ضوابط قبلی، شرایط مصوب فعلی قابل اجراءاست . مدیریت پیشنهاد نماید

 71ماده  

شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در  می سمتهاي ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته

  :این ماده به شرح زیر تعیین می گردد

  .امتیاز) 18000(رؤساي سه قوه  - الف

  .امتیاز) 17000(معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شوراي اسالمی و اعضاء شوراي نگهبان  -ب

  .امتیاز )16000( وزراء، نمایندگان مجلس شوراي اسالمی و معاونین رئیس جمهور - ج

  .امتیاز)15000(استانداران و سفراء  -د

  .امتیاز)14000(معاونین وزراء  -هـ
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 1تبصره  

هاي  و تعیین سایر پست گردند  این ماده همتراز می)ب(نخست وزیران دوران انقالب اسالمی با مقامات بند

اري مجلس به عهده رئیس مجلس هاي کارکنان اد بوده و تعیین همطرازي پستهیئت وزیران همطراز به عهده 

  .خواهد بود

 2تبصره  

که حقوق ثابت تلقی )) 66(مذکور در ماده(عالوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهاي شاغل 

  .این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت) 68(هاي ماده  العاده گردد فوق می

 3تبصره  

داقل دوسال در پست مدیریتهاي سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس مقامات مذکور در این ماده که ح

تري منصوب شوند ، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در  از تصدي مقام در صورتی که به سمت پائین

ن العاده مستمر وي در پست قبلی کمترباشد به میزا حقوق ثابت وفوق%) 80(مسؤولیت جدید از هشتاد درصد 

عوامل شغل و  (هاي بعدي  این تفاوت تطبیق با ارتقاء. را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود%)80(التفاوت تا مابه

التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز مالك  مستهلک می گردد و این مابه) ها شاغل و فوق العاده

  . عمل خواهد بود

 4تبصره  

به استثناء حقوق و (مان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون دولت مجاز است با پیشنهاد ساز

  . اي و یا سمتهاي خاص و ویژه قضائی تسري دهد را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه) مزایا

 72ماده  

امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضاء هیأتهاي مدیره شرکتهاي دولتی که براساس سیاستهاي مصوب مقام معظم 

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه ) 44(رهبري درمورد اصل چهل و چهارم

به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادي شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی 

  . و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد گردید
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این گونه . باشد برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل می)5/1(ز این ماده حداکثرسقف امتیا

  .مند خواهند بود بهره) 68(هاي مذکور در ماده العاده کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق

تبصره  

اس سیاستهاي مصوب حقوق و مزایاي مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره سایر شرکتهاي دولتی که براس

اي مذکور در این  مقام معظم رهبري باید شرکت آنها به بخش غیردولتی واگذار گردد، مشابه سایر مدیران حرفه

  . قانون تعیین و پرداخت می گردد

 73ماده  

به منظور ارتقاء کارایی و سود دهی بنگاههاي اقتصادي و ایجاد انگیزه و تحرك در آنها ، به کارمندان آن 

قانون ) 44(از شرکتهاي دولتی که براساس سیاستهاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل وچهارم دسته

هیئت وزیران اي که به تصویب  اساسی جمهوري اسالمی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آئین نامه

وري  ي کشور و عملکرد و بهرهرسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاري آنها در توسعه اقتصاد می

العاده حسب مورد براي  حداکثر امتیاز این فوق. وري به طور غیرمستمر پرداخت خواهد شد العاده بهره ها، فوق بنگاه

  . باشد حقوق ثابت هریک از کارمندان می%) 40(کارمندان تا سقف چهل درصد%) 70(هفتاددرصد

تبصره  

توانند دریافت  و این ماده را می)68(ماده) 6(هاي مذکور در بند العادهمشمولین این قانون صرفاً یکی از فوق 

  . نمایند

 74ماده  

به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایاي کارمندان دستگاههاي اجرائی، شوراي حقوق و دستمزد با 

به انتخاب  زراءو دارایی ودو نفر از و ریزي کشور و وزیراموراقتصادي عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه

ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیونهاي اجتماعی و برنامه و بودجه و  و رئیس دستگاه ذيهیئت وزیران 

شود، کلیه دستگاههاي اجرائی اعم از این که مشمول  تشکیل می) عنوان ناظر به(محاسبات مجلس شوراي اسالمی

ربط براي تعیین و یا تغییر  ز اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذيمقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل ا
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مبانی و مقررات حقوق و مزایاي کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شوراي مذکور را کسب 

  .مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است. کنند

  .و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود                                وظایف دبیرخانه شوراي حقوق

تبصره  

گیري  و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیمهیئت وزیران 

  . نظر موافق این شورا را اخذ نمایند

 75ماده  

  .باشد می) 5000(معادل امتیاز میزان عیدي پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین

 76ماده  

حداقل و حداکثرحقوق و مزایاي مستمر شاغلین ، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و 

سایر حقوق بگیران دستگاههاي اجرائی و صندوقهاي بازنشستگی وابسته به دستگاههاي اجرائی هر سال با پیشنهاد 

  .می رسدهیئت وزیران سازمان به تصویب 

تبصره  

هاي مستمر تجاوز  العاده برابر حداقل حقوق ثابت و فوق) 7(هاي مستمر نباید از العاده سقف حقوق ثابت و فوق

  . کند

  . العاده مستمر تلقی می گردند فوق) 68(ماده) 5(و)3(،)2(هاي مذکور دربندهاي فوق العاده

 77ماده  

این قانون تا سقف تعیین ) 68(ماده) 10(و) 9(،) (،)7(،)6(،)5(هاي مذکور دربندهاي تعیین میزان فوق العاده

  . ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرائی ویا مقامات و مدیران خواهد بود شده توسط مراجع ذي
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 78ماده  

در دستگاههاي مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء 

ان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و همچنین برنامه پرداختهاي قانونی که در زم

سرویس ، مهد  کمکهاي رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم درازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف

  .گردد کودك و یا سایر موارد پرداخت می گردد ، با اجراء این قانون لغو می

تبصره  

هاي مشمول کسور بازنشستگی هریک از  العاده جراء این فصل، حقوق ثابت و فوقدر صورتی که با ا

نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی ، تفاوت  کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می

ک می هاي بعدي مستهل تطبیق دریافت خواهند نمود واین تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاء

  .این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می گردد. گردد

 79ماده  

ها، باید در فیش حقوقی  کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیرمستمر، پاداش و هزینه

  . کارمندان درج گردد

 80ماده  

ماه با پیشنهاد سازمان به  3این قانون حداکثر ظرف مدت نامه اجرائی این فصل از تاریخ تصویب  آئین

ها و  نامه ماه پس از ابالغ آئین)3(رسد و دستگاههاي اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت میهیئت وزیران تصویب 

  . دستورالعملهاي مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند

  ارزیابی عملکرد - فصل یازدهم

 81ماده  

رسد، با  می هیئت وزیرانتصویب  اي که با پیشنهاد سازمان به نامه ی مکلفند براساس آئیندستگاههاي اجرائ

هاي سنجش و  ، برنامه ، مدیریت و کارمندان استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان
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اي و  تهیه گزارشهاي نوبهوري را در واحدهاي خود به مورد اجراءگذاشته و ضمن  ارزیابی عملکرد و میزان بهره

  .، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند منظم

 82ماده  

سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاههاي اجرائی پیگیري و نظارت 

و عمومی  نموده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاههاي اجرائی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخصهاي اختصاصی

رسد، تهیه  می هیئت وزیرانتصویب  اي که با پیشنهاد سازمان به نامه و نحوه اجراء احکام این قانون را براساس آئین

  . و به رئیس جمهور و مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید

 83ماده  

، پس  ربط ذيالمللی و گزارشهاي دریافتی از دستگاههاي  سازمان موظف است هر ساله براساس شاخصهاي بین

از انطباق با چشم انداز ابالغی، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهاي جهان تعیین و 

گزارش الزم را به رئیس جمهور و مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهاي 

  .هاي توسعه استفاده نماید برنامه

  تکالیف کارمندان حقوق و -فصل دوازدهم

 84ماده  

با استفاده از حقوق و مزایاي مربوط را                                 کارمندان دستگاههاي اجرائی سالی سی روز حق مرخصی کاري

  . حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان درهر سال قابل ذخیره شدن است. دارند

 1تبصره  

ربط حداکثر سه سال  در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذيتوانند  کارمندان دستگاههاي اجرائی می

از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی براي ادامه تحصیالت عالی تخصصی در 

  .رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود
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 2تبصره  

گواهی و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصی استعالجی در کارمندان دستگاههاي اجرائی طبق 

، درمان و آموزش پزشکی از  العالج به تشخیص وزارت بهداشت بیماریهاي صعب. سال استفاده خواهند نمود

  .گردد بینی می نامه این فصل پیش باشد و مقررات مربوط در آئین محدودیت زمانی مذکور مستثنی می

 3تبصره  

  . باشند لین مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعالجی تابع همان مقررات میمشمو

 4تبصره  

توانند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت شش سال  برند می کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت بسر می

  .از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند

 85ماده  

 هیئت وزیرانتصویب  اي که به نامه هاي مصوب و آئین مکلفند در چهارچوب بودجهدستگاههاي اجرائی 

، با مشارکت  رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را عالوه بر استفاده از بیمه پایه درمان می

  .ار دهندهاي تکمیلی قر آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت براي کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه

 86ماده  

دستگاههاي اجرائی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی براي کارمندان خود                                

  .عمل آورند اقدامات الزم را به

 87ماده  

عات کار ادارات با باشد و ترتیب و تنظیم سا ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می

گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروري با  تعیین می هیئت وزیرانپیشنهاد سازمان و تصویب 

میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیات علمی از ساعات . باشد ربط می رعایت سقف مذکور با دستگاه ذي

  .دربط تعیین خواهد ش موظف، درطرحهاي طبقه بندي مشاغل ذي
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 1تبصره  

حداکثر (توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه  کارمندان می

  .تقلیل دهند) ساعت 11

میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین 

  .خواهد شد

 2تبصره  

و رعایت سقف ساعات کار با توجه به هیئت وزیران توانند در موارد خاص با موافقت  یدستگاههاي اجرائی م

  .اي و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگري تنظیم نمایند شرایط جغرافیایی و منطقه

 3تبصره  

زي ستاد مرک.( کلیه دستگاههاي اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند

  ).باشند دستگاههاي اجرائی مشمول این حکم نمی

 88ماده  

هاي قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضائی  کارمندان دستگاههاي اجرائی در انجام وظایف و مسؤولیت

باشند و دستگاههاي اجرائی مکلفند به تقاضاي کارمندان براي دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از  می

  .حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضائی نمایند کارشناسان

 89ماده  

کارمندان دستگاههاي اجرائی درمورد استفاده از تسهیالت و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی درصورت 

 داشتن شرایط الزم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاههاي اجرائی مکلفند با رعایت موازین و مقررات

  .، حقوق کارمندان خود را درموارد مذکور در این قانون مدنظر قرار دهند مربوطه و عدالت استخدامی



  519 ... ارجاعی قوانین:فصل دوم/در برنامه پنجم توسعه قوانین و مقررات تنفیذي و ارجاعی: بخش سوم

 90ماده  

،  ، امانت ، صداقت ، سرعت باشند که وظایف خود را با دقت کارمندان دستگاههاي اجرائی موظف می

مربوطه انجام دهند و در مقابل  ، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه رویی گشاده

  . ربط پاسخگو باشند طور یکسان و دستگاه ذي عموم مراجعین به

ارباب رجوع . باشد اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می هرگونه بی

ربط و یا به  دستگاه اجرائی ذي توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به می

  .مراجع قانونی شکایت نمایند

 91ماده  

، هدیه  تسهیالت، حق مشاوره                                استفاده از هرگونه امتیاز،.باشد اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع می

شغل توسط کارمندان دستگاههاي اجرائی در تمام  و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداري و وظایف مرتبط با

  .ربط خود تخلف محسوب می شود جز دستگاه ذي سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به

 1تبصره  

دستگاههاي اجرائی موظفندعالوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهاي مستمر داخلی توسط 

چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به . نظارت مستقیم نمایندبازرسان معتمد و متخصص در اجراء این ماده 

مدیر مربوطه برسد باالترین مقام دستگاه اجرائی یا مقامات و مدیران  گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید

ابه و یا انفصال از خدمات دولتی براي مزایا و عناوین مش                                 مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق،

  .مدت یک ماه تا یک سال را براي فرد متخلف صادر نمایند

 2تبصره  

در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد 

بازخرید، اخراج و انفصال دائم از  خاطی به هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري ارجاع و یکی از مجازاتهاي

  . خدمات دولتی اعمال خواهد شد
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 3تبصره  

اجرائی را                                 دستگاههاي اجرائی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههاي

  .جهت رسیدگی و صدور حکم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند

4ه تبصر  

سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههاي اجرائی را جهت 

  .ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههاي اجرائی اعالم نماید

 92ماده  

، مسؤول نظارت وکنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف  مدیران و سرپرستان بالفصل

در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود . باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند میمحوله 

گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مسؤولین مزبور  موجب ضرر و زیان دولت

نیز ) حسب مورد(رستان کارمندان مشاهده و اثبات گردد، عالوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپ

  .که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد

 93ماده  

به انجام وظایف مربوط ) 87(کلیه کارمندان دستگاههاي اجرائی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده

رج از وقت اداري مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد بپردازند و درصورتی که در مواقع ضروري خا

براساس اعالم نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه 

  .کاري برابر مقررات مربوط خواهند بود

 94ماده  

در موارد ضروري با تشخیص . باشد ع میتصدي بیش از یک پست سازمانی براي کلیه کارمندان دولت ممنو

مقام مسؤول مافوق تصدي موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و 

  .باشد براي حداکثر چهار ماه مجاز می                                مزایا
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تبصره  

دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان 

  . صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداري رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد

 95ماده  

ء در موارد خاص به عنوان اعضا) با مدرك تحصیلی کارشناسی و باالتر(کارگیري بازنشستگان متخصص به                              

هاي حقوقی مشروط  اي غیرمستمر، تدریس و مشاوره ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره ها، کمیسیون کمیته

ساعت اداري کارمندان موظف تجاوز نکند بالمانع                                 براین که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههاي اجرائی از

  .باشد می

  .متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می گرددالزحمه این افراد  حق

 96ماده  

، احکام و اوامر رؤساي مافوق خود  باشند در حدود قوانین و مقررات کارمندان دستگاههاي اجرائی مکلف می

قوانین و مقررات اداري را در امور اداري اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخالف 

در صورتی که بعد . تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطالع دهند

، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند  از این اطالع

  .باشد وجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده میبود و از این حیث مسؤولیتی مت

 97ماده  

شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههاي                                 رسیدگی به مواردي که در این قانون ممنوع و یا تکلیف

به استثناء «. باشد می - 1372صوبم -اجرائی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداري 

  .» که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است) 91(ماده
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 98ماده  

خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از 

  .خدمات دولت خواهد بود

 99ماده  

افی در ساعات غیر اداري مجاز می باشد و هرگونه پرداخت پرداخت اضافه کاري تنها در قبال انجام کار اض

  .تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیر قانونی وجوه و اموال عمومی است

 100ماده  

  .رسد می هیئت وزیرانتصویب  هاي اجرائی این فصل با پیشنهاد سازمان به نامه آئین

  تأمین اجتماعی - فصل سیزدهم

 101ماده  

یه کارمندان پیمانی دستگاههاي اجرائی از لحاظ برخورداري از مزایاي تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کل

باشند و کارمندان رسمی  کارافتادگی، فوت، بیکاري، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی می

حاکمیتی در دستگاههاي اجرائی استخدام نمود از توان براي مشاغل  االجراءشدن این قانون، می را که پس از الزم

لحاظ برخورداري از مزایاي تأمین اجتماعی حسب تقاضاي خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین 

  .گیرند ربط قرار می بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرائی ذي

 102ماده  

عی یا سازمان بازنشستگی کشوري مشمول جاي سازمان تأمین اجتما توانند در صورت تمایل به کارمندان می

در این صورت سهم کارفرمایی دولت براي خدمات تأمین . اي قرار گیرند مقررات یکی دیگر از صندوقهاي بیمه

التفاوت توسط کارمندان  باشد و مابه اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می
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ل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات این قبی. پرداخت می گردد

  .باشد تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکانپذیر می. باشند اند می صندوقی که انتخاب کرده

تبصره  

  .رسد میهیئت وزیران نامه اجرائی نحوه تغییر صندوقها با پیشنهاد سازمان به تصویب  آئین

 103ماده  

  :تواند کارمند خود را بازنشسته نماید دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می

پنج سال براي مشاغل تخصصی با  و حداقل سی سال سابقه خدمت براي مشاغل غیرتخصصی و سی) الف

  .سال  30تحصیالت دانشگاهی کارشناسی ارشد و باالتر با درخواست کارمند براي سنوات باالتر از 

  . حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق) ب

 1تبصره  

آور  براي متصدیان مشاغل سخت و زیان» ب«و همچنین شرط سنی مزبور در بند ) الف(سابقه مذکور در بند 

  .ظور نمی گرددکمتر می باشد و شرط سنی براي زنان من سال و جانبازان و معلوالن تا پنج

 2تبصره  

سال سابقه خدمت براي مشاغل غیرتخصصی وشصت سال  دستگاههاي اجرائی مکلفند کارمندانی که داراي سی

سال سن  سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصی وشصت و پنج سن و همچنین کارمندانی که داراي سی و پنج

  .ندباشند را رأساً و بدون تقاضاي کارمندان بازنشسته نمای می

 3تبصره  

سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه  دستگاههاي اجرائی موظفند کارمندانی را که داراي شصت و پنج

کارمندان تخصصی . سقف سنی براي متصدیان مشاغل تخصصی هفتادسال است. باشند را بازنشسته کنند خدمت می

که بیش از بیست سال سابقه خدمت  ر صورتیسال است، د الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج فوق

صورت بازخرید  سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این  توانند تا رسیدن به بیست و پنج داشته باشند می

  .شوند می
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 104ماده  

در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت 

رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی عالوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و %) 5/2(ی سال، دو و نیم درصد مازاد بر س

  .پرداخت خواهد گردید

 105ماده  

باشد که در  منظور از سابقه خدمت در این قانون براي بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می

نماید و مرخصی استحقاقی و  ر مربوط را پرداخت نموده یا میصورت تمام وقت انجام شده و کسو حالت اشتغال به

                                 -1362وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان ـ مصوب  استعالجی و مدت خدمت نیمه

عنوان سابقه  وظیفه به و مدت خدمت نظام) طور کامل پرداخت شده باشد مشروط بر این که کسور بازنشستگی به(

  .خدمت کارمندان محسوب می گردد

تبصره  

مدت خدمت کارمندانی که در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال 

. گردد شوند جزء سابقه خدمت براي بازنشستگی منظور نمی مند می یابند و از مزایاي تحصیالت مربوطه بهره می

باشند،  همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداري را به انجام وظایف محوله اشتغال داشتهکه  مگر آن

این قانون با موافقت سازمان مدیریت و ) 61(مأموریتهاي تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده

  .ریزي کشور انجام می گیرد برنامه

 106ماده  

محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت  مبناي محاسبه کسور بازنشستگی و براي

  .باشد  این قانون می) 68(ماده» 10«العاده بند  هاي مستمر و فوق العاده به اضافه فوق

6/7/1389الحاقی ( تبصره(  

کارمندان دستگاههاي اجرائی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تأمین 

است  اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایاي غیرمستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده
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توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تأمین اجتماعی دریافت نمایند و یا  می

احتساب در حقوق بازنشستگی آنان حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به نسبت سالهاي پرداخت کسور، قابل 

انسانی با هماهنگی وزارت  دستورالعمل اجرائی این تبصره از سوي معاونت توسعه مدیریت و سرمایه. خواهد بود

  .رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و ابالغ خواهد شد

 107ماده  

آخرین حقوق و مزایاي  شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می

  .هاي ذخیره شده پرداخت خواهد شد به اضافه وجوه مربوط به مرخصی) سال تا سی(مستمر 

اند از سنوات خدمتی که  آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدي دریافت نموده

  .شود مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می

 108ماده  

ا قبل از تصویب این قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشمول صندوق کارمندانی که ت

باشند و یا  بینی شده در این فصل تابع صندوق خود می باشند، با رعایت احکام پیش بازنشستگی کشوري می

رعایت احکام با . درآیند و این صندوق را انتخاب کنند که پس از اجراء این قانون به استخدام رسمی  درصورتی

  .مذکور در این قانون مشمول سایر مقررات قانونی قبلی خواهند بود

 109ماده  

از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمري بگیران صندوقهاي 

که  در صورتی اند بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده 1385بازنشستگی کشوري و لشکري که تا پایان سال 

بینی  ضرب ضریب ریالی که باتوجه به شاخص هزینه زندگی در الیحه بودجه سالیانه پیش کمتر از حاصل

هاي مربوط  این ماده و تبصره» ب«و » الف«و ارقام مذکور در جداول بندهاي ) 125( گردد با رعایت ماده می

  .یابد میباشد تا این میزان افزایش 
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ز کارافتادگی یا فوت کارمندان کشوري براساس امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی حقوق بازنشستگی، ا) الف

  .سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود الذکر و براساس سی مربوط در ضریب ریالی فوق

  گروه شغلی  2و  1  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
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امتیاز 

  مربوطه

قانون نظام هماهنگ پرداخت ) 1(ماده) 2(امتیاز مربوط به تعیین حقوق بازنشستگی مقامات موضوع تبصره

عهده داشته و بازنشسته  کارمندان دولت وهمترازان آنها که بعد از پیروزي انقالب اسالمی، تصدي مقامات را به

  :اند به شرح زیر خواهد بود شده

  14500                                 »الف«مقامات موضوع بند 

  15500                                 »ب«مقامات موضوع بند 

  16500                                 »ج«مقامات موضوع بند 

  17500                                 »د«مقامات موضوع بند 

  19000                                 »هـ«مقامات موضوع بند 

حقوق بازنشستگی، وظیفه و یا فوت کارمندان نیروهاي مسلح براساس امتیاز ردیف جایگاه شغلی مربوط ) ب

  :ل و احکام زیر خواهد بودسال سنوات خدمت مطابق جدو در ضریب ریالی مذکور در این ماده و براساس سی

  عنوان

  امتیاز                                درجه یا رتبه شغلی

  امتیاز                              

  عنوان

  درجه یا رتبه شغلی

  امتیاز

  عنوان

  درجه یا رتبه شغلی

  امتیاز

  12600  16سرهنگ یا رتبه   109000ستوان سوم یا رتبه 45400سرجوخه یا رتبه 

  13200  17یا رتبه  2سرتیپ                                                                                                                   9600   11ستوان دوم یا رتبه   6000    5یا رتبه  3گروهبان 

  13800                                 18 سرتیپ یا رتبه                                10200                                 12ستوان یکم یا رتبه                                                                                             6600                                6یا رتبه  2گروهبان                               

  1914400سرلشکر یا رتبه                                                             1310800سروان یا رتبه 77200یا رتبه  1روهبان گ

  15000  20سپهبد یا رتبه                                                               11400  14سرگرد یا رتبه   7800  8استوار دوم یا رتبه 

  15600  ارتشبد                                                              12000                                   15یا رتبه  2سرهنگ                                                              8400                                9استوار یکم یا رتبه 

1بصره ت  

سال داراي سمتهاي )2(این ماده که در طول دوران خدمت حداقل به مدت » الف وب«مشموالن بندهاي

  :به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد» الف«اند، درصدهاي زیر حسب مورد و براساس جدول بند  مدیریتی بوده
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  درصد 5                                 مشاغل سرپرستی و همتراز

  درصد 10                                  اونین مدیر کل و همتراز آنانمع

  درصد 15                                 مدیران کل و همتراز آنان

  درصد20                                  مدیره شرکتهاي دولتی                                 هیأت                                مدیران عامل و اعضاء

  درصد25                                 پ.هـ .ن) 1(ماده » 3«و » 2«مقامات موضوع تبصره هاي 

 2تبصره  

سال است به ازاء هر سال  بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها بیش از سی بازنشستگان و وظیفه 

گردد و افرادي که سابقه پرداخت کسور  الذکر اضافه می فوق به ارقام%) 5/2(نیم درصد و  دو) سال تا ده(

الذکر  از ارقام فوق%) 5/2(به ازاء هر سال دو و نیم درصد ) سال تا پانزده(بازنشستگی آنها کمتر از سی سال است 

مشروط بر این که میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر . کسر می گردد

  .ددنگر

 3تبصره  

قانون اجا ) 159(و ) 158(، )157(قانون استخدام کشوري و مواد ) 83(و ) 80(کارمندانی که به استناد مواد 

که سابقه پرداخت کسور  دارند، درصورتی وموارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظیفه یا مستمري دریافت می

آنان مطابق قوانین و مقررات مورد عمل که تعیین  ور شدهسال باشد مدت سابقه منظ بازنشستگی آنها کمتر از سی

  . االجراء است شد الزم

 4تبصره  

و با این افزایش  یابد میبگیران معادل شاغلین افزایش  مندي و اوالد بازنشستگان و وظیفه کمک هزینه عائله

  .بعدي آن لغو می گرددو اصالحات  27/11/1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ ) 8(حکم ماده

 5تبصره  

الذکر  بگیران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق هر کدام از بازنشستگان و وظیفه

  .باشد نمایند همان ارقام مالك پرداخت می دریافت می

 6تبصره  

  :یابد میزیر تطبیق  باشد به شرح این ماده نمی» ب«درجات سابق نظامیان منفک از خدمت که در جدول بند 
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  معادل ستوان سوم                                  ستوانیار سوم و ستوانیار دوم، افسریار) الف

  معادل ستوان دوم                                 ستوانیار یکم، همافر سوم، همافر دوم) ب

  معادل ستوان یکم                                 همافر یکم) ج

  معادل سروان                                 سرهمافر سوم) د

  معادل سرگرد                                 سرهمافر دوم) هـ

  معادل سرهنگ دوم                                 سرهمافر یکم) و

 7تبصره  

دت دو سال داراي عناوین که در طول دوران خدمت حداقل به م» ب«به هر یک از مشموالن موضوع بند 

به شرح زیر به حقوق آنان اضافه ) دو(اند، درصدي از جدول شماره  شغلی فرماندهی، ریاست و مدیریت بوده

  :خواهد شد

  درصد                                5                                 9الی  8کارمندان در رتبه شغلی 

  درصد 10                                 13الی 10کارمندان در رتبه شغلی 

  درصد 15                                 16الی  14کارمندان در رتبه شغلی 

  درصد 20                                  18و  17کارمندان در رتبه شغلی 

  ددرص25                                  وبه باال 19کارمندان در رتبه شغلی 

 8تبصره  

اند و  به بعد در خدمت نیروهاي مسلح نبوده 15/1/1358کلیه نظامیان باالتر از درجه سرهنگی که از تاریخ 

احکام خاص قضائی براي آنان تعیین نشده است، صرفاً از حقوق ردیف درجه سرهنگی برخوردار خواهند شد و 

  .هاي این بند نخواهند شد مشمول سایر تبصره

 9تبصره  

مجلس شوراي اسالمی از مقررات این دستورالعمل مستثنی  -1372مصوب  -ین قانون حالت اشتغال مشمول

  .باشند می

 110ماده  

بگیران اعضاء هیأت علمی و قضات که  حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین یا مستمري 1/1/1386از تاریخ 

این ) 109(ب ضریب ریالی موضوع مادهکه کمتر از حاصل ضر اند در صورتی بازنشسته، ازکارافتاده و فوت شده
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هاي مربوط باشد تا  این ماده و تبصره) ب(و) الف(و ارقام مذکور در جداول بندهاي ) 125(قانون با رعایت ماده 

  :یابد میاین میزان افزایش 

حقوق بازنشستگی ، موظفین یا مستمري بگیران اعضاء هیأت علمی براساس امتیاز ردیف آخرین مرتبه ) الف

  .می و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بودعل

  امتیاز                                  مرتبه علمی

  9500                                 یاران مربی آموزشیار وپژوهش

  11000                                 مربی 

  14000                                 استادیار

  16000                                 دانشیار

  18000                                 استاد

براساس امتیاز ردیف آخرین گروه و بر اساس                                 حقوق بازنشستگی ، موظفین یا مستمري بگیران قضات) ب

  :احکام زیر خواهد بودسی سال سنوات خدمت مطابق جدول و 

  گروه  یک  دو  سه  چهار  پنج  شش  هفت  هشت

  امتیاز                                8500                                9500  10500  11500  12500  13500  15000  16000

 1تبصره  

موضوع ماده (ل آن در محاسبه امتیاز حقوق مبناي دارندگان مشاغل قضائی با کمتر از مدرك لیسانس و معاد

واحده قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی که سه سال در دادسراهاي انقالب اسالمی اشتغال به کار قضائی 

  .از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد%) 5( پنج درصد ) اند داشته

 2تبصره  

اسی ارشد یا معادل آن در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پایه قضائی در صورت داشتن مدرك تحصیلی کارشن

ها  و براي مدرك تحصیلی دکترا یا معادل آن در همان رشته%) 5(درصد هاي قابل قبول براي قضات پنج در رشته

  .به امتیاز گروه شغلی آنان اضافه می گردد%) 10(درصد   ده
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 3تبصره  

لیتهاي زیر حداقل به به متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در صورت داشتن مسؤو بر امتیازات فوق عالوه

براي . مدت دوسال در طول دوران خدمت درصدهاي زیر حسب مورد به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد

  .سنوات کمتر از دوسال نیز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد

ن انقالب رئیس دادگستري شهرستان، دادستا ،)غیر از تهران(دادستان نظامی استان، دادستان عمومی  -1

  %).5(درصد پنج                                مستقل به مأخذ 2اسالمی استان، رئیس دادگاه حقوقی 

، دادستان نظامی تهران، )غیر از تهران(مدیران کل، رئیس سازمان قضائی نیروهاي مسلح مرکز استان  -2                               

  %).10(درصد عبه اول دادگاه انقالب اسالمی تهران به مأخذ دهرئیس کل دادگستري استان، رئیس ش

رئیس دیوان عدالت اداري، رئیس سازمان بازرسی  معاونان رئیس قوه قضائیه و معاونان وزیر دادگستري،  -3                               

تهران، رئیس کل دادگستري دادستان  رئیس سازمان قضائی نیروهاي مسلح، دادستان انتظامی قضات، کل کشور، 

  .حقوق مبنا%) 15(درصد استان تهران به مأخذ پانزده

  %).20(درصد بیست رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشوربه مأخذ -4

 4تبصره  

  .باشد االجراء می در مورد مشمولین این ماده الزم) 109(ماده » 6«و » 5«، »4«، »3«، »2«، »1«هاي  تبصره

 111ماده  

نظور یکنواختی و هماهنگ سازي سایر حمایتهاي قانونی مشترکین کلیه صندوق هاي بازنشستگی به م

  .االجراءخواهد بود دستگاههاي اجرائی مشمول این قانون، بندهاي زیر الزم

توانند والدین تحت تکفل خود را در  کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترك صندوقهاي بازنشستگی می -1

خدمات درمانی خود قرار  هاي خدمات درمانی نباشند، تحت پوشش بیمه  هیچ یک از بیمه که تحت پوشش صورتی

  .دهند
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که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور  فرزندان اناث مشروط بر آن -2

اهی تا بیست و سالگی و در صورت اشتغال به تحصیالت دانشگ که ورثه قانونی باشند تا بیست مشروط بر آن

  .سالگی از کمک هزینه اوالد، بیمه و یا مستمري والدین خود برخوردار می گردند  پنج

 112ماده  

نامه نحوه تطبیق و تعیین  ریزي کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلفند، آئین سازمان مدیریت و برنامه

اههاي اجرائی که مشمول قانون نظام هماهنگ بگیران آن دسته از دستگ حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمري

این قانون و احکام مربوط تهیه و حداکثر ) 109(ماده » الف«اند را با جدول بند  نبوده 1370پرداخت مصوب 

  . برسانندهیئت وزیران ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب 

 یریت خدمات کشوري و چگونگی تعیین مدیریت سازمان قانون مد) 113(قانون اصالح ماده اصالحی ( 113ماده

  )هاي درمانی تأمین اجتماعی و صندوقهاي بازنشستگی و بیمه

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران  دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه

ماعی در سازمان تامین اجتماعی در خصوص تجمیع کلیه صندوقهاي بازنشستگی اعم از کشوري و تأمین اجت

سازمان مذکور زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است و وزیر « . عمل آورد  اقدامات قانونی الزم را به

  » .باشد ربط پاسخگو می در برابر مراجع قانونی ذي

  ایه انسانیو سرم                         شوراي عالی اداري و شوراي توسعه مدیریت -فصل چهاردهم

 114ماده  

، ساختار تشکیالتی و نظامهاي  منظور ایجاد تحول در نظام اداري کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت به                              

، روشهاي انجام کار و فناوري اداري و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام  ، مدیریت منابع انسانی استخدامی

گرا و  ، نتیجه ، اثربخش ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاري از فساد و تبعیض و مدیریتی کارا، بهرهاداري 

  . ساالر، شوراي عالی اداري با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می گردد مردم

  :اعضاء شوراي یاد شده عبارتند از
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  .شورا را بر عهده خواهد داشتکه در غیاب او معاون اول وي ریاست ) رئیس شورا(رئیس جمهور  -1

  ).عضو و دبیر شورا(رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور  -2

وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وکار و اموراجتماعی و سه نفر از وزراء  -3

                                  .بخشهاي دیگر به انتخاب هیأت وزیران

  .ربط حسب مورد ئیس دستگاه مستقل ذيوزیر یا ر -4

  .دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور - 5

  .دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداري و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور -6

  .دو نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی به انتخاب مجلس شوراي اسالمی به عنوان ناظر -7

ا در سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور خواهد بود و سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجراء دبیرخانه شور

  .االجراء است جمهور الزم مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس .باشد تصمیمات مربوط می

 115ماده  

  :باشد وظایف و اختیارات شوراي یاد شده به شرح زیر می

صالح ساختار تشکیالت دستگاههاي اجرائی به استثناء دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده ا                               -1

  .و مقام معظم رهبري تأسیس شده است) ره(   ویا به امر امام خمینی

یالتی و حذف وظایف تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههاي اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشک                               -2

  . موازي، مشابه و تکراري

هاي  هاي ستادي دستگاههاي اجرائی و محدود نمودن فعالیت حوزه تفکیک وظایف اجرائی از حوزه                               -3

نترل و ، نظارت و ک ، سازماندهی ریزي ، برنامه ، سیاستگذاري ستادي به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردي

، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصالح ساختار تشکیالتی  انتقال وظایف اجرائی به واحدهاي استانی

  . عمل آمده متناسب با تغییرات به

در یک ها  تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهاي استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه                               -4

  . واحد سازمانی
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در  سازي دولت بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاستهاي مناسب براي کوچک                               -5

  .چهارچوب سیاستهاي کالن و قوانین مربوطه 

   .ربط مذکور در این قانون  بل از ارائه به مراجع ذيبررسی و موافقت با ایجاد هرنوع دستگاه اجرائی ق                               -6

هاي کشور به نحوي که ضمن ارتقاء کیفی و  گیري شوراها و کمیته بازنگري و اصالح نظام تصمیم                               -7

  .گیرنده موازي و غیرضرور حذف شوند نمودن مراحل آن مراجع و نهادهاي تصمیم کوتاه

  . ررات الزم براي اجراء صحیح احکام این قانونتدوین مق - 8

، امور و فعالیتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرائی به شهرداریها و بخش  شناسایی و واگذاري وظایف -  9

هاي غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام  غیردولتی با هدف رهاسازي دولت از تصدي

  .المی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان اداري با شوراهاي اس

هاي موردعمل در دستگاههاي اجرائی با گرایش  اصالح و مهندسی مجدد سیستمها، روشها و رویه - 10

، افزایش  کنندگان سازي مراحل انجام کار، خودکارسازي عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه ساده

  .نمودن فعالیتها هاي اداري و اقتصادي ، کاهش هزینه رضایت مراجعان

  . وري و کارآیی نیروي انسانی و مدیریت دستگاههاي اجرائی تصویب طرحهاي الزم براي ارتقاء بهره - 11

  . سازي ساختار، ترکیب و توزیع نیروي انسانی بخش دولتی تصویب مقررات الزم درجهت بهینه -12

، واگذار و  ، منحل ن تکلیف نیروي انسانی دستگاههایی که ادغامهاي مربوط به تعیی تصویب دستورالعمل - 13

  .شود یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می

اداري ،                                 برداري مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسائط نقلیه تصویب دستورالعمل ناظر بر بهره - 14

  .  ريجایی و تأمین ساختمانهاي ادا جابه

هاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوب شورا که نیاز به  پیشنهاد منابع موردنیاز براي تحقق برنامه -  15

  .منابع جدید دارد

تبصره  

ربط موکول به تأیید شوراي عالی  ایجاد هرگونه دستگاههاي اجرائی جدید براساس پیشنهاد دستگاههاي ذي

  .لس شوراي اسالمی خواهد بودو با تصویب مج هیئت وزیراناداري و تصویب 
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 116ماده  

شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شوراي توسعه مدیریت نامیده می شود براي انجام 

                                  .وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل می گردد

  : ترکیب شورا  - الف

  )رئیس شورا(رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور                                -1

  . ها به مدت چهارسال دونفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه                               -2

  .دونفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداري به مدت چهارسال                               -3

  .یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور                                -4

یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شوراي اسالمی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس                                 -5

  .شوراي اسالمی به عنوان ناظر

  .کشور به عنوان دبیر شورا ریزي ربط سازمان مدیریت و برنامه معاون ذي                               -6

بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید رئیس جمهور انتخاب ) 4( و )3( ،)2(اعضاء مذکور در بندهاي

  .گردند می

  . وزیر کار وامور اجتماعی -7

  :وظایف و اختیارات  -ب

  .وظایف رشته هاي شغلی بررسی و تصویب تعاریف و شرح -1

  . بررسی و تصویب شرایط احراز رشته هاي شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق -2

  .گیرد هایی که به موجب این قانون در صالحیت شورا قرار می بررسی و تصویب دستورالعملها و رویه -3

داري و استخدامی دستگاههاي اجرائی در هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعالمات و ابهامات ا -4

  . اجراء مفاد این قانون

  . هاي واحد اداري و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون ایجاد رویه -5
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اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط، براي  -6

  .باشند یکارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوري م

سایر مواردي که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و یا وزراء در ارتباط با تعهدات  -7

  .شود این قانون براي کسب نظر مشورتی ارجاع می

  .رسد میهیئت وزیران نامه نحوه اداره شوراي تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب  آئین -8

عهده شوراي امور اداري و استخدامی کشور بوده است با تأیید رئیس  بق قانون بهسایر وظایفی که ط -9

  .جمهور

  . دستگاههاي مشمول این قانون الزم االجراء است                                تصمیمات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور براي

  مقررات مختلف –فصل پانزدهم 

 25/9/1386مورخ 149270شمارهاصالحی ( 117ماده(

کلیه دستگاههاي اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیالت و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم 

تطبیق دارند، ) 3(شوند، وزارت اطالعات، نهادهاي عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده رهبري اداره می

یوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضاء هیأت علمی و قضات، هیأتهاي مستشاري د

شوند و در خصوص نیروهاي نظامی و انتظامی مطابق نظر  مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات این قانون می

  .شود مقام معظم رهبري عمل می

 1تبصره  

باشد و جدول  می 1370حقوق و مزایاي قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب

  .افزایش می یابد) 200(و) 12(قانون مذکور در خصوص اعداد مبناي گروه آنان به ترتیب به) 14(موضوع ماده

 2تبصره  

نمایند، معادل  به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهاي مسلح در مدتی که در پستهاي قضائی انجام وظیفه می

حقوق و مزایاي مستمر قضات همتراز دادگستري %) 80(التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاددرصد مابه

  .گردد العاده ویژه پرداخت می فوق
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 3تبصره  

درصورت موافقت فرماندهی کل قوا براي برخورداري کارکنان نیروهاي مسلح از مقررات فصل دهم و 

، امتیازات متعلقه به قانون آجا ) 136(سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده 

  .گردد محاسبه و پرداخت می) 2/1(شغل و شاغل باتوجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهاي مسلح با ضریب

کارمندان نیروهاي انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو عالوه بر فوق 

  .می باشندهاي مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار  العاده

 4تبصره  

مطابق قانون کار جمهوري اسالمی ایران در دستگاههاي اجرائی اشتغال ) 124(کارمندانی که با رعایت ماده

  .باشند دارند از شمول این قانون مستثنی می

 5تبصره  

کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهاي سیاسی وزارت امورخارجه مشمول مقررات تشکیالتی، 

باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پستهاي  می 1352، مالی و انضباطی وزارت امورخارجه مصوب استخدامی

  .پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود

 118ماده  

دستگاههاي اجرائی موظفند کلیه اطالعات و اسناد و مدارك مربوط را در موارد الزم در اختیار سازمان قرار 

هاي مربوط براي کلیه دستگاههاي  نامه این سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و آئیندهند و دستورالعملهاي 

  .باشد اجرائی الزم االجراء می

 119ماده  

استثناء مواردي  به(سال  ها و دستورالعملهاي مربوط به اجراء مفاد این قانون حداکثر ظرف مدت یک آئین نامه

  . رسد میهیئت وزیران با پیشنهاد سازمان به تصویب ) شده است که در این قانون براي آن زمان دیگري مشخص
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 120ماده  

  :کارمندان رسمی دریکی از حاالت ذیل قرار خواهند داشت 

  . اشتغال در یکی از پستهاي سازمانی - الف

  .مرخصی استعالجی ، استحقاقی و بدون حقوق                               -ب

  .این قانون ) 122(خدمت به موجب ماده آماده به                           - ج

انتقال یا مأموریت به دستگاههاي اجرائی دیگر و یا مأموریت آموزشی براي طی دوره هاي آموزش  -د

  . کوتاه مدت و یا کارآموزي

ت موجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا هیأتهاي رسیدگی به تخلفا انفصال موقت یا دائم و یا اخراج به -هـ

  .این قانون ) 91(اداري ویا احکام ماده

  .استعفاء وبازخریدي به موجب احکام مذکور دراین قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداري -و

  . بینی شده است سایر حاالت که در قانون رسیدگی به تخلفات اداري و سایر قوانین پیش -ز

 121ماده  

رمندان مشمول این قانون به سایر دستگاههاي اجرائی و مرخصی اجرائی نحوه انتقال و مأموریت کانامه  آئین

بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد 

  .رسد میهیئت وزیران مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب 

 122ماده  

ههاي اجرائی در حاالت زیر به صورت آماده به خدمت، که مدت آن حداکثر یک کارمندان رسمی دستگا

  :آیند سال خواهد بود درمی

  .ربط انحالل دستگاه اجرائی ذي                               -1

  .حذف پست سازمانی کارمندان                                -2

  .ت سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوقنبود پس                                -3
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کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیأت رسیدگی به تخلفات اداري یا مراجع قضائی از                                -4

  . خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند

 1تبصره  

مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دوران آمادگی به خدمت ، به کارمندان 

در دستگاههاي اجرائی دیگر کارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی، بازنشسته و در 

صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایاي مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصیهاي  غیراین

  . بازخرید خواهند شد ذخیره شده

2 تبصره  

به تخلفات اداري ازاتهام مربوط برائت حاصل  و یا هیأتهاي رسیدگی که براساس حکم مراجع قضائی کارمندانی

  . نمایند، حقوق و مزایاي مستمرمربوط را براي مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود

 123ماده  

شوراها و مجامع و عناوین مشابه براي ایجاد هرگونه دستگاه کلیه اختیارات قانونی دستگاههاي اجرائی و 

  .اجرائی از تاریخ الزم االجراءشدن این قانون لغو می گردد

 124ماده  

دارد در سقف پستهاي سازمانی مصوب و  کارگیري نیروي انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعالم می به

  . باشد می براساس قانون کار امکانپذیر مجوزهاي استخدامی

تبصره  

برابر )2/1(باشند نباید از مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاههاي اجرائی شاغل می

  . حقوق و مزایاي کارمندان مشابه تجاوز کند



  539 ... ارجاعی قوانین:فصل دوم/در برنامه پنجم توسعه قوانین و مقررات تنفیذي و ارجاعی: بخش سوم

 125ماده  

ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین 

گردد و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوي بانک  ال اجراء پانصد ریال تعیین میس

  .یابد میگردد، افزایش  مرکزي اعالم می

 126ماده  

بارمالی هرنوع افزایش یک باره حقوق و مزایاي کارمندان و بازنشستگان موضوع این قانون از طریق 

گاههاي اقتصادي قابل عرضه در بورس و همچنین اعمال پلکانی افزایش سنواتی در واگذاري سهام دولتی در بن

  .شود حد بودجه مصوب ساالنه و حداکثر در طول مدت اجراء آزمایشی این قانون تأمین می

 127ماده  

کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 

  .االجراءشدن این قانون لغو می گردد شوراي اسالمی مغایر با این قانون از تاریخ الزم مجلس 5/6/1386

 128ماده  

  . االجراء شدن این قانون خواهد بود  سال از تاریخ الزم مدت زمان آزمایشی این قانون پنج

خ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش تبصره در جلسه مور 106و                                 ماده 128قانون فوق مشتمل بر 

کمیسیون مشترك رسیدگی به الیحه مدیریت خدمات کشوري مجلس شوراي اسالمی طبق اصل هشتاد و 

قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در ) 85(پنجم

  ع ./یدبه تأیید شوراي نگهبان رس 18/7/1386تاریخ 

  غالمعلی حدادعادل

  رئیس مجلس شوراي اسالمی
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 28/12/1353اصالحی  قانون استخدام کشوري) 91(ماده

یا  32از تاریخ تصویب این اصالحیه اشتغال مستخدمین رسمی بازنشسته در مقامات مذکور در تبصره ماده 

است مشروط به آن که به سن انتصاب آن مستلزم صدور فرمان همایونی  ریاست مؤسسات و شرکتهاي دولتی که

شرط پرداخت کسور بازنشستگی مقرر  بازنشستگی اجباري نرسیده باشند اعاده به خدمت تلقی و مدت اشتغال به

  .گردد جزو مدت خدمت رسمی محسوب می

یاران نهضت سوادآموزي در  التدریسی و آموزش قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق

  با الحاقات بعدي 15/7/1388 وزارت آموزش و پرورش مصوب

1 ماده  

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري ) 145(ماده ) و(بند ) 2(در اجراء جزء 

قانون مدیریت خدمات کشوري، دولت موظف است از تاریخ تصویب این ) 24(ماده ) ج(اسالمی ایران و بند 

دبستانی و مربیان کانون  التدریس، نهضت سوادآموزي، مربیان پیش قانون حداکثر ظرف پنج سال نیروهاي حق

هزار نفر به شرح مندرج در این قانون و با رعایت ماده  پرورش فکري کودکان و نوجوانان را تا سقف شصت

  .قانون مدیریت خدمات کشوري و شرایط عمومی استخدامی کشور به استخدام آموزش و پرورش درآورد) 46(

2 ماده  

التدریس وزارت آموزش و پرورش داراي مدرك کارشناسی و باالتر با چهار سال سابقه  ن حقمعلمی

و داشتن میانگین حداقل دوازده ساعت  1387ـ1388التدریسی مستمر و شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی  حق

  .آیند تدریس در هفته در چهار سال گذشته، به استخدام رسمی درمی
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7/10/1389الحاقی ( تبصره(  

چهار سال  1387ـ  1388التدریسی داراي مدرك کارشناسی و باالتر که تا پایان سال تحصیلی  معلمین حق

گردند به شرط  اند اما با احتساب سالهاي تحصیلی بعد حائز چهار سال سابقه مستمر می سابقه خدمت مستمر نداشته

  .ستخدام شوندتوانند براساس ضوابط این ماده ا شاغل بودن در زمان استخدام می

3 ماده  

التدریسی مستمر  التدریس وزارت آموزش و پرورش داراي مدرك کاردانی با پنج سال سابقه حق معلمین حق

و داشتن میانگین حداقل دوازده ساعت تدریس در هفته در پنج  1387ـ1388و شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی 

با اولویت (التدریس داراي مدرك دیپلم  ن معلمین حقهمچنی. شوند سال گذشته به صورت پیمانی استخدام می

و  1387ـ1388التدریسی مستمر و شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی  با هفت سال سابقه حق) رو معلمین کوچ

داشتن میانگین حداقل بیست و چهار ساعت تدریس در هفته در هفت سال گذشته به صورت پیمانی استخدام 

  .شوند می

1 تبصره  

التدریس داراي مدرك کاردانی و دیپلم پس از استخدام پیمانی مطابق این قانون در صورت اخذ  حق معلمین

  .آیند مدرك کارشناسی به استخدام رسمی درمی

2 تبصره  

التدریسی که در زمان تصویب این قانون دانشجوي کارشناسی بوده و تعداد واحدهاي گذرانده  معلمین حق

این قانون ) 3(برابر تعداد واحدهاي مدرك کاردانی باشد با رعایت ماده  1387ـ1388آنها تا پایان سال تحصیلی 

  .آیند به استخدام پیمانی درمی

3 تبصره  

اي به  هاي خاص کاردانش و فنی و حرفه التدریس داراي مدرك کاردانی آموزش ابتدایی و رشته معلمین حق

  .آیند قانون به استخدام رسمی درمی این) 3(تشخیص آموزش و پرورش در صورت داشتن شرایط ماده 
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7/10/1389الحاقی ( تبصره(  

پنج سال سابقه خدمت  1387ـ  1388دیپلم که تا پایان سال تحصیلی  التدریسی داراي مدرك فوق معلمین حق

گردند به شرط شاغل بودن در  اند اما با احتساب سالهاي تحصیلی بعد حائز پنج سال سابقه مستمر می مستمر نداشته

  .توانند براساس ضوابط این ماده استخدام شوند زمان استخدام می

4 ماده  

به اساسنامه نهضت سوادآموزي ) مکرر الحاقی 6(و ) 6(ماده واحده قانون لغو مواد ) 3(مشمولین تبصره 

که در زمان تصویب این  8/8/1380کارگیري آموزشیاران مصوب  جمهوري اسالمی ایران و تعیین ضوابط به

در نهضت سوادآموزي شاغل بوده و داراي مدرك کارشناسی و باالتر هستند به صورت رسمی و همچنین قانون 

  .گردند دارندگان مدرك کاردانی به صورت پیمانی استخدام می

5 ماده  

در نهضت سوادآموزي داراي بیش از شصت  8/8/1380هزار نفر از بین آموزشیارانی که بعد از تاریخ  هفت

باشند به شرط شاغل بودن در نهضت سوادآموزي در زمان تصویب این قانون و داشتن حداقل ماه سابقه خدمت 

هاي مرتبط و مدرك تحصیلی باالتر و سنوات خدمت در صورت داشتن مدرك  مدرك کاردانی با اولویت رشته

  .آیند درمیکارشناسی و باالتر به صورت رسمی و در صورت داشتن مدرك کاردانی به صورت پیمانی به استخدام 

1 تبصره  

این قانون در مورد آموزشیاران نهضت سوادآموزي که بر اساس مواد ) 3(ماده ) 2(و ) 1(هاي  مفاد تبصره

  .گردد گردند، اعمال می این قانون استخدام می) 5(و ) 4(

2 تبصره  

آموزش  هاي آموزشی بدو خدمت طبق برنامه کلیه آموزشیاران نهضت سوادآموزي موظف به گذراندن دوره

  .باشند و پرورش می
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3 تبصره  

آیند تا زمانی  این قانون به استخدام درمی) 5(و ) 4(کلیه آموزشیاران نهضت سوادآموزي که بر اساس مواد 

که نیاز به خدمات آنان در نهضت سوادآموزي باشد، موظف به خدمت در نهضت سوادآموزي بوده و در صورت 

موزش و پرورش، با رعایت مفاد این قانون در آموزش و پرورش عدم نیاز نهضت سوادآموزي و موافقت آ

  .کنند خدمت می

6 ماده  

دبستانی که بیش از ده سال سابقه همکاري با آموزش و پرورش دارند در صورت  نهصد نفر از مربیان پیش

و و دارا بودن مدرك کارشناسی و باالتر به صورت رسمی  1387ـ1388شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی 

آیند و همچنین مربیان و کارشناسانی که با  دارندگان مدرك کاردانی و دیپلم به صورت پیمانی به استخدام درمی

کنند با داشتن حداقل پنج سال سابقه به صورت مستمر  کانون پرورش فکري و کودکان و نوجوانان همکاري می

قانون با داشتن حداقل مدرك لیسانس به  و شاغل بودن در زمان تصویب این) ساعت در هفته 44(وقت  و تمام

  .آیند استخدام رسمی و با مدرك کاردانی به استخدام پیمانی در کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان درمی

تبصره  

دبستانی داراي مدرك کاردانی و دیپلم و  این قانون در مورد مربیان پیش) 3(ماده ) 2(و ) 1(هاي  مفاد تبصره

  .گردد ارشناسان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان داراي مدرك کاردانی اعمال میبراي مربیان و ک

7 ماده  

آیند صرفاً در مناطق مورد نیاز آموزش و پرورش و یا  کلیه افرادي که از طریق این قانون به استخدام درمی

د پس از پنج سال اشتغال از نهضت سوادآموزي در آن استان مشغول به کار خواهند شد و نقل و انتقال این افرا

  .پذیر خواهد بود زمان استخدام رسمی و در صورت موافقت مبدأ و نیاز مقصد امکان

تبصره  

  .باشند هاي معظم شهداء و ایثارگران و همسران جانبازان تابع قانون خاص خود می خانواده
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8 ماده  

دید در وزارت آموزش و پرورش التدریس ج از تاریخ تصویب این قانون به کارگیري هرگونه نیروي حق

  .ممنوع است

9 ماده  

از تاریخ تصویب این قانون، معلمین مورد نیاز آموزش و پرورش از طریق مراکز و دانشگاههاي تربیت معلم، 

این قانون به استخدام ) 1(ضمن رعایت ماده ) ص(دانشگاه شهید رجایی و مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم 

التحصیالن سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور نیز از طریق آزمون ورودي و  غفار. آیند پیمانی درمی

  .توانند استخدام شوند هاي الزم حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش می گذراندن دوره

10 ماده  

که به موجب این ) »3«ماده » 3«به استثناء نیروهاي مشمول تبصره (دارندگان مدارك دیپلم و کاردانی 

شوند مگر در مناطقی که با تشخیص  کار گرفته می گردند در امور اداري و دفتري مدارس به ن استخدام میقانو

کار  هاي الزم در رسته آموزشی به آموزش و پرورش نیاز به خدمات آموزشی آنها باشد که پس از طی دوره

طی سه سـال از زمان استخدام در صورتی که دارندگان مـدرك دیپلم طی پنج سال و کاردانی . شوند گرفته می

هاي  هاي مورد نیاز آموزش و پرورش شوند ضمن گذراندن دوره موفق به اخذ مدرك کارشناسی در رشته

  .شوند آموزشی مربوط برابر ضوابط و مقررات آموزش و پرورش به رسته آموزشی منتقل می

11 ماده  

قانون مدیریت خدمات کشوري ) 24(ده ما) ج(دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون مطابق بند 

دبستانی و مربیان کانون پرورش فکري  التدریسی، آموزشیاران نهضت سوادآموزي، مربیان پیش معلمین حق

  .کودکان و نوجوانان موضوع این قانون را به استخدام درآورد
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12 ماده  

بیان کانون پرورش فکري دبستانی و مر التدریس و نهضت سوادآموزي، مربیان پیش استخدام معلمین حق

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ) 145(ماده ) ي(کودکان و نوجوانان با رعایت بند 

گیرد و در سالهاي بعد از برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  جمهوري اسالمی ایران صورت می

هزار نفر بر اساس  به استخدام باقیمانده آنها تا سقف شصتجمهوري اسالمی ایران، آموزش و پرورش موظف 

  .مفاد این قانون در مدت زمان تعیین شده خواهد بود

13 ماده  

از کمیسیونهاي اجتماعی و آموزش و تحقیقات مجلس شوراي اسالمی به ترتیب یک نفر و دو نفر بر حسن 

موظف است گزارش عملکرد هر ساله این  اجراء این قانون نظارت خواهند داشت و وزارت آموزش و پرورش

  .آموزش و تحقیقات مجلس شوراي اسالمی ارائه دهد  قانون را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به کمیسیون

2/3/1389الحاقی ( 14 ماده(  

در صورت وجود مجوز جذب و استخدام، وزارت آموزش و پرورش مکلف است استخدام کلیه معلمان 

الذکر را در اولویت قرار دهد  آموزشیاران نهضت سوادآموزي واجد شرایط مطابق مفاد قانون فوق التدریسی و حق

التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزي  هاي موردنیاز که در میان معلمان حق مگر در استانها و یا در رشته

رورش با استفاده از باقیمانده الذکر موجود نباشد، که در این صورت وزارت آموزش و پ واجد شرایط قانون فوق

تواند اقدام الزم جهت رفع نیازهاي خود را  الذکر می قانون فوق) 9(یا براساس ماده ) 1(سقف تعیین شده در ماده 

  .به عمل آورد

2/3/1389الحاقی ( 15 ماده(  

اصالح  قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون) 2(وزارت آموزش و پرورش موظف است براساس بند 

 12/4/1384قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش مصوب 
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جهت بهبود شاخصهاي سالمت در آموزش و پرورش، نسبت به استخدام پنج هزار نفر از مراقبان بهداشت اقدام 

  .نماید

هاي  دام پیمانی آموزش و پرورش درآیند و تبصرهتوانند به استخ دیپلم می مراقبان بهداشت داراي مدرك فوق 

  .گردد قانون موضوع این الحاقیه درباره آنها اعمال می) 3(ماده ) 2(و ) 1(

2/3/1389الحاقی ( تبصره(  

التدریسی  استخدام پنج هزار نفر مراقبین بهداشت موضوع این ماده در سقف استخدام شصت هزار نفر معلم حق

التدریسی و  قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق) 1(آموزي موضوع ماده و آموزشیاران نهضت سواد

.گیرد صورت می 15/7/1388آموزشیاران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 
 

  

7/10/1389الحاقی ( 16 ادهم(  

رش از طریق شرکتهاي خدماتی در وزارت آموزش و پـرو 1388ـ  1389معلمانی که در سال تحصیلی 

التدریس در وزارت آموزش و  نیز سابقه حق 1388ـ  1389که قبل از سال تحصیلی  اند، درصورتی تدریس کرده

اند  ها تدریس نموده اند و یا با حکم وزارت آموزش و پرورش در دارالقرآن پرورش و یا نهضت سوادآموزي داشته

خدمت » آموزان بازمانده از تحصیل دانش«  التدریس عنوان معلمان حق و یا با حکم وزارت آموزش و پرورش به

صورت مستمر بوده است  آموزش و پرورش به با وزارت 1388ـ  1389اند و همکاري آنها در سال تحصیلی  نموده

این قانون براي مدرك کارشناسی و باالتر و ) 2(منطبق بر ضوابط ماده  1388ـ  1389با احتساب سال تحصیلی 

  .شوند دیپلم با رعایت سایر شرایط مندرج در این قانون استخدام می براي مدرك فوق) 3(منطبق بر ضوابط ماده 

سوادآموزي موضوع  التدریس و آموزشیاران نهضت  هزار نفر معلم حق استخدام این معلمان در سقف شصت

داشته هزار نفر، در اولویت استخدام بعدي که مجوز قانونی  شدن ظرفیت شصت است و در صورت کامل) 1(ماده 

  .گیرند باشد قرار می

7/10/1389الحاقی ( 1 تبصره(  

  .باشند در اولویت قرار دارند معلمانی که داراي مدرك دکترا یا کارشناسی ارشد می
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7/10/1389الحاقی ( 2 تبصره(  

اند درصورت نیاز وزارت آموزش  معلمانی که براساس این ماده با وزارت آموزش و پرورش همکاري داشته

  .التدریس را ادامه دهند توانند تا استخدام پیمانی یا رسمی همکاري خود به صورت حق یو پرورش م

7/10/1389الحاقی ( 17 ماده(  

التدریس و یا از طریق شرکتهاي خدماتی با وزارت آموزش و  صورت حق به بعد به 1379افرادي که از سال 

اند و خدمت و  صورت آموزشیار خدمت نمودهاند و یا در نهضت سوادآموزي به  پرورش همکاري آموزشی داشته

  :گیرند همکاري آنها مستمر نبوده است درصورت صدور مجوز استخدام به روش زیر در اولویت استخدام قرار می

این  شود، آموزش و پرورش برگزار می کسب حد نصاب الزم در آزمون استخدامی که توسط وزارت - الف

  .گردد عیین میآموزش و پرورش ت حد نصاب توسط وزارت

امتیاز به ازاء هر سال خدمت آموزشی یا همکاري  تا پنج ) الف(درصورت کسب حد نصاب بند  -ب

امتیاز در صورت تأیید خدمت یا  آموزشی در وزارت آموزش و پرورش یا نهضت سوادآموزي و حداکثر سی

  .شود همکاري به تشخیص آموزش و پرورش محاسبه می

حداکثر هفتاد امتیاز است و حداکثر امتیاز به باالترین نمره در آزمون استخدامی نتیجه آزمون استخدامی  - ج

  .گیرد تعلق می

بندي براي  مبناي اولویت) ج(و ) ب(مجموع امتیازات بندهاي) الف(درصورت داشتن حدنصاب بند  -د

  .استخدام افراد مذکور در این ماده است

7/10/1389الحاقی ( 1 تبصره(  

توانند  همکاري براساس مفاد این ماده را با وزارت آموزش و پرورش ندارند نیز میافرادي که سابقه 

را ) ج(درصورت موافقت وزارت آموزش و پرورش در این آزمون شرکت کنند و تنها امتیاز مندرج در بند

  .نمایند براساس نمره علمی کسب شده أخذ می
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7/10/1389الحاقی ( 2 تبصره(  

واند استخدام معلمان موضوع این ماده را براساس نیاز خود با اعمال سهمیه ت وزارت آموزش و پرورش می

  .هاي مورد نیاز در اولویت قرار دهد جنسیت و یا سهمیه براي استانها و یا رشته

7/10/1389الحاقی ( 3 تبصره(  

اند  دادهآیند باید فقط در همان رشته و مقطعی که آزمون  افرادي که براساس این ماده به استخدام درمی

  .خدمت کنند

7/10/1389الحاقی ( 4 تبصره(  

گیرد که حداقل دوازده  درصورتی به خدمت آموزشی یا همکاري آموزشی مندرج در این ماده امتیاز تعلق می

  .سال تحصیلی به تأیید وزارت آموزش و پرورش انجام گرفته باشد طور کامل در یک ساعت تدریس در هفته و به

7/10/1389الحاقی ( 5 تبصره(  

اند  را کسب نکرده و یا در آزمون شرکت نکرده) الف(وزارت آموزش و پرورش از افرادي که حدنصاب بند

شرکت . تواند در امورآموزشی استفاده نماید و باید به خدمت آموزشی یا همکاري آموزشی آنها خاتمه دهد نمی

  .این افراد در آزمونهاي استخدامی بعدي بالمانع است

7/10/1389الحاقی ( 6 تبصره(  

ـ  1389تواند افرادي را که از طریق شرکتهاي خدماتی در سال  وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز می

اند درصورت داشتن صالحیت عمومی و کسب حداقل نصاب علمی  با آموزش و پرورش همکاري داشته 1388

  .رد نیاز خود استفاده نمایدها و مناطق مو التدریس در رشته صورت حق به) الف(مندرج در بند 

7/10/1389الحاقی ( 7 تبصره(  

ماه پس از تصویب این قانون نسبت به برگزاري  وزارت آموزش و پرورش موظف است حداکثر ظرف شش

  .اولین آزمون استخدامی اقدام نماید

7/10/1389الحاقی ( 18 ماده(  

موزشیاران نهضت سوادآموزي شامل هر نوع التدریس و آ قانون تعیین تکلیف معلمین حق) 8(ممنوعیت ماده 

ها و  التدریس در دارالقرآن ، حق التدریسی از جمله از طریق شرکتهاي خدماتی صورت حق کارگیري به به
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کارگیري آموزشیاران جدید در نهضت  و همچنین شامل به» آموزان بازمانده از تحصیل دانش« التدریس  حق

از اعتبارات دولتی به این افراد ممنوع است و در صورت تخلف، مرتکب هرگونه پرداخت . گردد سوادآموزي می

  .گردد به اشد مجازات مقرر براي تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی محکوم می

  ، مالیاقتصادي )د(

- 15/10/1388ها مصوب  قانون هدفمند کردن یارانه  

1 ماده  

:ا اصالح کنددولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهاي انرژي ر 

قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ  - الف

به تدریج تا ) شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی(هاي مترتب  کیفیت حاملها و با احتساب هزینه

%) 90(و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران کمتر از نود درصد پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی 

  .فارس نباشد در خلیج) فوب(قیمت تحویل روي کشتی 

تبصره  

قیمت تحویل روي %) 95(قیمت فروش نفت خام و میعانات گازي به پاالیشگاههاي داخلی نودوپنج درصد  

  .گردد ب با قیمت مذکور تعیین میها متناس شود و قیمت خرید فرآورده فارس تعیین می خلیج) فوب(کشتی 

اي تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه  میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونهب ـ 

متوسط قیمت گاز %) 75(اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، معادل حداقل هفتادوپنج درصد 

  .ي انتقال، مالیات و عوارض شودها طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه

تبصره  

گذاري، قیمت خوراك واحدهاي صنعتی، پاالیشی و پتروشیمی براي مدت حداقل ده  جهت تشویق سرمایه 

قیمت سبد صادراتی در مبدأ %) 65(سال پس از تصویب این قانون هر متر مکعب حداکثر شصت و پنج درصد 

  .ددگر تعیین می) بدون هزینه انتقال(فارس  خلیج
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اي تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه  گونه میانگین قیمت فروش داخلی برق به ج ـ

  .اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد

تبصره  

سوخت با بازده حداقل سی و  هاي تبدیل انرژي، انتقال و توزیع و هزینه قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه 

%) 1(شود و هرساله حداقل یک درصد  نیروگاههاي کشور و رعایت استانداردها محاسبه می%) 38(هشت درصد 

به بازده نیروگاههاي کشور افزوده شود به طوري که تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به بازده چهل و پنج 

هاي انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي،  برسد و همچنین تلفات شبکه%) 45(درصد 

  .کاهش یابد%) 14(اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران به چهارده درصد 

بندي  دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیردولتی نسبت به رتبه

کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهاي تشویقی و  تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیع

  .حمایتی مناسب را اتخاذ نماید

1 تبصره  

در خصوص قیمتهاي برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان  

  .مصرف قیمتهاي ترجیحی را اعمال کند

برداري  مواردي که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترك بهره شرکتهاي آب، برق و گاز موظفند در

کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش  کنند، در صورتی که امکان اضافه می

ران بردا تعداد کنتورها اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره

  .افزایش دهند

2 تبصره  

  .گردد قیمت حاملهاي انرژي براي پس از سال پایه بر اساس قیمت ارز منظورشده در بودجه ساالنه تعیین می
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3 تبصره  

اي تعیین گردد که براي مدت یک سال حداقل مبلغ یکصدهزار    قیمتهاي سال پایه اجراء این قانون به گونه

ریال ) 200.000.000.000.000(یال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد ر) 100.000.000.000.000(میلیارد 

  .درآمد به دست آید

2 ماده  

دولت مجاز است براي مدیریت آثار نوسان قیمتهاي حاملهاي انرژي بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در 

نوسان کند بدون  فارس خلیج) فوب(قیمت تحویل در روي کشتی %) 25(صورتی که تا بیست و پنج درصد 

التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در  کننده از طریق اخذ مابه تغییرقیمت براي مصرف

  .حساب تنظیم بازار حاملهاي انرژي در بودجه سنواتی منظور کند

  .د نمودشود، در قیمت تجدیدنظر خواه%) 25(در صورتی که نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد 

3 ماده  

  .آوري و دفع فاضالب را تعیین کند دولت مجاز است، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع

اي  میانگین قیمت آب براي مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه الف ـ

ادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتص

  .معادل قیمت تمام شده آن باشد

1 تبصره  

هاي تأمین، انتقال و توزیع با رعایت بازده  دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینه

  .تعیین کند

2 تبصره  

جغرافیایی، نوع و میزان مصرف تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی براي مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق 

  .مجاز خواهد بود
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برداري شبکه  هاي نگهداري و بهره آوري و دفع فاضالب بر اساس مجموع هزینه کارمزد خدمات جمع ب ـ

) مربوط به سیاستهاي تشویقی(پس از کسر ارزش ذاتی فاضالب تحویلی و کمکهاي دولت در بودجه سنواتی 

  .گردد تعیین می

4 ماده  

است به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري  دولت موظف

اسالمی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و 

  .اقدام نماید) مسافري(خدمات ریلی 

تبصره  

  .شاورزي نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشدیارانه پرداختی به تولیدکنندگان بخش ک

5 ماده  

شود با روشهاي  دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در الیحه بودجه سالیانه مشخص می

  .کنندگان متقاضی قرار دهد مناسب در اختیار مصرف

تبصره  

پذیر در سایر شهرها به  و اقشار آسیبسرانه یارانه نان روستاییان و شهرهاي زیر بیست هزار نفر جمعیت 

  .بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود%) 50(تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد 

6 ماده  

دولت موظف است سیاستهاي تشویقی و حمایتی الزم را براي ایجاد و گسترش واحدهاي تولید نان صنعتی و 

در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه  نیز کمک به جبران خسارت واحدهاي تولید آرد و نان که

  .شود اتخاذ نماید می

ربط تهیه و حداکثر ظرف سه  نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاري دستگاههاي ذي آئین

  .رسد وزیران می ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت
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7 ماده  

خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهاي %) 50(جاه درصد دولت مجاز است حداکثر تا پن

  :زیر هزینه نماید

یارانه در قالب پرداخت نقدي و غیرنقدي با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهاي کشور  - الف

  .به سرپرست خانوار پرداخت شود

  :ف از قبیلاجراء نظام جامع تأمین اجتماعی براي جامعه هد -ب

هاي اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سالمت جامعه و پوشش دارویی و  گسترش و تأمین بیمه -1

  .العالج درمانی بیماران خاص و صعب

  .سازي مسکن و اشتغال کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم  -2

  .هاي حمایت اجتماعی توانمندسازي و اجراء برنامه -3

1 تبصره  

سازي پایگاههاي  ه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگامنام آئین

اطالعاتی موردنیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهاي موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب 

ریزي  سازمان مدیریت و برنامهاین قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس 

  .وزیران خواهد رسید کشور به تصویب هیأت

2 تبصره  

هاي مشمول یا فرد واجد شرایط  ها را بنام سرپرست خانواده تواند حساب هدفمندسازي یارانه دولت می 

وع این اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موض. شود افتتاح نماید دیگري که توسط دولت تعیین می

  .اند مجاز است ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده حساب ازجمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه

 8ماده  

خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را براي پرداخت کمکهاي %) 30(درصد  دولت مکلف است سی

  :رد زیر هزینه کندبالعوض، یا یارانه سود تسهیالت و یا وجوه اداره شده براي اجراء موا
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جویی و رعایت  سازي مصرف انرژي در واحدهاي تولیدي، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه بهینه - الف

  .شود ربط معرفی می الگوي مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذي

وري انرژي، آب و توسعه تولید برق از  اصالح ساختار فناوري واحدهاي تولیدي در جهت افزایش بهره -ب

  .نابع تجدیدپذیرم

هاي نفتی  دهنده خدمات آب و فاضالب، برق، گاز طبیعی و فرآورده جبران بخشی از زیان شرکتهاي ارائه - ج

  .ها ناشی از اجراء این قانون و شهرداریها و دهیاري

و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف   گسترش -د

  .قانون مذکور) 9(داخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده سوخت و پر

  .حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزي و صنعتی -ـ ه

  .حمایت از تولید نان صنعتی -و

  .حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی - ز

  .توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهاي غیر ضرور - ح

تبصره  

رائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزي و خدمات و نحوه پرداختهاي موضوع نامه اج آئین

این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارایی، صنایع و معادن، جهاد 

ن، اتاق تعاون و رئیس سازمان کشاورزي، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایرا

  .رسد وزیران می  ریزي کشور به تصویب هیئت مدیریت و برنامه

9 ماده  

و وجوه اداره شده از طریق بانکها و    این قانون اعم از کمکها، تسهیالت) 8(و ) 7(منابع موضوع مواد 

  .گرفت مؤسسات مالی و اعتباري دولتی و غیردولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد
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10ماده  

در . باشد این قانون منوط به ارائه اطالعات صحیح می) 8(و ) 7(هاي موضوع مواد  دریافت کمکها و یارانه

صورت احراز عدم صحت اطالعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیري از ادامه پرداخت، در خصوص 

  .استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی الزم را به عمل آورد

این قانون محق ) 8(و ) 7(هاي موضوع مواد  ها و کمک اشخاص در صورتی که خود را براي دریافت یارانه

  .شود ارائه نمایند بینی می نامه اجرائی این ماده پیش توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئین بدانند می

انون توسط وزراء دادگستري، امور اقتصادي و اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابالغ این ق  نامه  آئین

وزیران  ریزي کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه

  .رسد می

 11ماده  

خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن %) 20(دولت مجاز است تا بیست درصد 

  .اي هزینه کند اي و تملک داراییهاي سرمایه بارات هزینهبر اعت

12 ماده  

ها نزد  دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجراي این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازي یارانه

ی بین وجوه واریزي در قالب قوانین بودجه سنواتی براي موارد پیش%) 100(صد درصد . داري کل واریز کند خزانه

  .این قانون اختصاص خواهد یافت) 11(و ) 8(، )7(شده در مواد 

 1تبصره  

دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در الیحه بودجه 

  .سنواتی درج کند

 2تبصره  

داخت مالیات بر درآمد کمکهاي نقدي و غیرنقدي ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پر

کمکهاي مزبور به . هاي بعدي آن معاف است و اصالحیه 1366موضوع قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب اسفندماه 
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اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کاال یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این 

  .تبصره نخواهد بود

3 تبصره  

ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شوراي  فصیلی این ماده را هر ششدولت مکلف است گزارش ت

  .اسالمی ارائه نماید

13 ماده  

تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون 

  .شود در طول سال مستهلک می

14ماده  

حداکثر ده واحد در صد در بودجه سنواتی ) 11(و ) 8(، )7(نون در مواد جابه جایی اعتبارات موضوع این قا

  .بینی شده در این قانون مصرف شود مجاز است، به طوري که کل وجوه حاصل در موارد پیش

15 ماده  

االجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت  شود ظرف مدت یک ماه پس از الزم به دولت اجازه داده می

) امکانات، نیروي انسانی و اعتبارات(ها با استفاده از منابع  ه نام سازمان هدفمندسازي یارانهشرکت دولتی ب

موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصالح ساختار و ادغام شرکتهاي موجود 

شود، عیناً پس از وصول  نه واریز میدولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزا.تأسیس نماید

به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و ) 11(و کسر سهم دولت موضوع ماده 

سازمان به صورت  .این قانون در اختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند) 8(و ) 7(تکالیف مقرر در مواد 

وزراء رفاه  .باشد ریزي و نظارت در مرکز می مجاز به داشتن واحدهاي ستادي، برنامهشود و صرفاً  متمرکز اداره می

دارایی، بازرگانی، راه و ترابري، جهادکشاورزي، صنایع و معادن، نفت، نیرو و  و  اجتماعی، اموراقتصادي و تأمین

امه شرکت شامل ارکان، اساسن .باشند ریزي کشور عضو مجمع عمومی سازمان می رئیس سازمان مدیریت و برنامه
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ریزي کشور تهیه و به  وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه

رسد وزیران می تصویب هیأت
1
مانند سایر ) 15(و ) 12(وجوه و اعتبارات موضوع این قانون ازجمله مواد  .

به جز اختیارات و مجوزهاي موضوع این قانون ازجمله  شود و شرکتهاي دولتی در بودجه کل کشور منعکس می

تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز ) 14(و ) 2(مواد 

تواند براي سنوات  وجوه مانده سازمان از هر سال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هر سال می.باشد می

اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن .قانون تعهد ایجاد نمایدبعد در چهارچوب این 

اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنـی هستنـد 

از سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل .باشد ـ می 6/11/1364ـ مصوب 

در پایان هر شش ماه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و ) 8(و ) 7(ها را به تفکیک مواد  هدفمندسازي یارانه

دیوان محاسبات کشور مکلف است در .ربط مجلس شوراي اسالمی قرار دهد محاسبات و سایر کمیسیونهاي ذي

بینی شده در این قانون به  اهداف پیشماهه گزارش عملیات انجام شده توسط سازمان را بر اساس  مقاطع شش

  .مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید

 16ماده  

قانون مالیاتهاي مستقیم را عالوه بر ) 84(معافیت مالیاتی موضوع ماده  1389دولت مجاز است از ابتداي سال 

امور اقتصادي و دارایی افزایش ساالنه آن، متناسب با تغییر و اصالح قیمتهاي موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت 

  .طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد

ماه یکهزار و  شنبه مورخ پانزدهم دي قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی روز سه

  .به تأیید شوراي نگهبان رسید 23/10/1388سیصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 

                                                                                                                                      
هیئت وزیران 27/5/1389ـ مورخ ه44252ت/101975شمارهمصوبه ها  اساسنامه سازمان هدفمندسازي یارانه )1
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 قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاستهاي کلی اصل چهل و

  مجلس شوراي اسالمی با اعمال اصالحات 8/11/1386قانون اساسی مصوب ) 44(چهارم 

  اول فصل

  تعاریف

 1ماده  

  :شود می برده کار به مربوط مشروح معانی در زیر اصطالحات قانون این در

شود که در آن خریداران و فروشندگان، کاالها و خدمات  یی جغرافیایی یا مجازي اطالق میبه فضا: بازار -1

  .کنند  مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می

  .گیرد تواند مورد مبادله و استفاده قرار  منقول و یا غیرمنقول که می هرشیء : کاال -2

  .تولید آن قابل تفکیک نیست محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند: خدمت -3

که داراي شخصیت حقوقی یا  کند، اعم از آن  واحد اقتصادي که در تولید کاال یا خدمت فعالیت می: بنگاه -4

  .حقیقی باشد

  .شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد: شرکت -5

ت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را میزانی از سهام یک شرک: سهام مدیریتی -6

  .در هیئت مدیره شرکت دارد

که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیئت  حداقل میزان سهام مورد نیاز براي آن: سهام کنترلی -7

  .مدیره شرکت باشد

ایران  تصاد جمهوري اسالمی شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اق: شرکت تعاونی -8

است و  که نسخ نشده  1350مجلس شوراي اسالمی و موادي از قانون شرکتهاي تعاونی مصوب  1370مصوب 

  .شود این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می. اصالحات بعدي آنها تشکیل شده باشد

هاي  قانون تجارت و محدودیت عام است که با رعایت نوعی شرکت سهامی: عام شرکت تعاونی سهامی -9

  .مذکور در این قانون تشکیل شده باشد
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عام است که براي فقر زدایی از سه دهک  نوعی تعاونی متعارف یا سهامی: شرکت تعاونی فراگیر ملی -10

عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد . شود ن درآمدي تشکیل میییپا

  .ن درآمدي باشندییدهک پا اعضاء آن باید از سه %) 70(درصد

وضعیتی در بازار که در آن تعدادي تولید کننده، خریدار و فروشنده مستقل براي تولید، خرید و : رقابت -11

یک از تولید کنندگان، خریداران و فروشندگان  طوري که هیچ  کنند، به  یا فروش کاال یا خدمت فعالیت می

ها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته  مت را در بازار نداشته باشند یا براي ورود بنگاهقدرت تعیین قی

  .باشد

کننده، خریدار و فروشنده از  وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید : انحصار -12

هاي  ر را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاهعرضه و تقاضاي بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدا

  .جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد

تواند کاال یا  وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می: انحصار طبیعی -13

  .ا ادامه فعالیت در بازار نباشدخدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگري با آن قیمت قادر به ورود ی

وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کاال و یا خدمت خاص در : انحصار قانونی -14

  .گیرد  انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می

اضاي کاال وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تق: وضعیت اقتصادي مسلط -15

  .یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد

که بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و  اقدامی: ادغام -16

  .جدیدي تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگري جذب شوند

یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت که بر اساس آن  اقدامی: تجزیه -17

  .حقوقی جدید تشکیل دهد

بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا : کننده بنگاه یا شرکت کنترل -18

  .کند  میها یا شرکتهاي دیگر را در یک بازار کنترل  مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالیتهاي اقتصادي بنگاه
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اعضاء هیئت مدیره، مدیر عامل و افراد داراي عناوین مشابه یا هر شخص دیگري که : مدیران شرکت -19

، یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع  گیري در شرکت، به موجب قانون و یا اساسنامه آن مسئولیت تصمیم

  .صالح قانونی به آنها واگذار شده باشد ذي

اردي که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به مو: اخالل در رقابت -20

هاي خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادي  تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه

  .بیگانه بر کشور شود

  دوم فصل

  خصوصی و تعاونی دولتی، هاي بخش از یک هر فعالیتهاي قلمرو

2 ماده  

 گروه سه به خدمات یا و کاالها فروش یا و خرید تولید، شامل ایران اسالمی جمهوري در اقتصادي فعالیتهاي

  :شود می تقسیم زیر

  .فعالیتهاي اقتصادي به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده تمامی  -گروه یک 

اساسی به جز موارد مذکور در  قانون) 44(فعالیتهاي اقتصادي مذکور در صدر اصل چهل و چهارم  - گروه دو

  .گروه سه این ماده

  :هاي مشمول این گروه عبارتند از فعالیتها، مؤسسات و شرکت -  گروه سه

  )فرکانس(هاي مادر مخابراتی و امور واگذاري بسامد  شبکه) 1

  هاي اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی شبکه) 2

  و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهاي مسلح ، انتظامی  ه یا ضروري نظامیتولیدات محرمان) 3

  هاي استخراج و تولید نفت خام و گاز شرکت ملی نفت ایران و شرکت) 4

  معادن نفت و گاز) 5

توسعه  ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ) 6

  ک کشاورزي، بانک مسکن و بانک توسعه تعاونصادرات، بان
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  بیمه مرکزي و شرکت بیمه ایران) 7

  هاي اصلی انتقال برق شبکه) 8

  ایران سازمان هواپیمایی کشوري و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوري اسالمی ) 9

  هاي بزرگ آبرسانی سدها و شبکه) 10

  رادیو و تلویزیون) 11

هاي اقتصادي موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد  لیتها و بنگاهبندي فعا تشخیص، انطباق و طبقه

گروه سه، ) 3(رسد و در مورد بند  ماه به تصویب هیئت وزیران می و دارایی ظرف شش وزارت امور اقتصادي 

مصوبه هیئت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهاي مسلح برسد
1
.  

 3ماده  

  :شود می تعیین زیر شرح  به دولت تصادياق فعالیتهاي قلمرو

هاي اقتصادي که موضوع فعالیت  گذاري و مدیریت براي دولت در آن دسته از بنگاه مالکیت، سرمایه - الف

اي، تأسیس مؤسسه و  هاي سرمایه هاي تملک دارایی این قانون است، اعم از طرح) 2(آنها مشمول گروه یک ماده 

هاي خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، به هر نحو و به هر میزان  شیا شرکت دولتی، مشارکت با بخ

  .ممنوع است

 1تبصره  

 برداري بهره حق ، مالکانه حقوق الشرکه، سهم و سهام از ناشی تقدم حق الشرکه، سهم سهم، است مکلف دولت

 یک گروه جزء آنها فعالیت موضوع که دولتی غیر و دولتی مؤسسات و ها بنگاه ، شرکتها در را خود مدیریت و

 ایران  اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون پایان تا است، قانون این) 2( ماده

  .نماید واگذار دولتی غیر  عمومی و تعاونی خصوصی، هاي بخش به

                                                                                                                                      
قانون ) 2(هاي اقتصادي با هر یک از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده  ها و بنگاه بندي فعالیت نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه آیین 1)

 43181ت /115320هاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوبه شماره  اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سیاست

7/6/1388ك مورخ 
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 2تبصره  

 از بعد و قانون این) 2( ماده یک گروه به مربوط هاي بنگاه در دولت مدیریت و مشارکت مالکیت، تداوم

 موارد در فعالیت شروع یا و  اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون انقضاء

  .است مجاز معین مدت براي و  اسالمی شوراي مجلس تصویب و دولت پیشنهاد با تنها ضروري

 3تبصره  

 براي تواند می دولت پرخطر، صنایع و نوین هاي فناوري نهزمی در یا و یافته توسعه کمتر مناطق در

 تا ایران صنایع نوسازي و گسترش سازمان مانند اي توسعه سازمانهاي طریق از) 2( ماده یک گروه هاي فعالیت

 مکلف دولت موارد این در. کند گذاري سرمایه مشترکاً دولتی غیر هاي بخش با%) 49( درصد نه و  چهل سقف

  .کند واگذار دولتی غیر بخش به برداري بهره از پس سال سه ظرف حداکثر جدید بنگاه در را ولتید سهام است

هاي دولتی در هر فعالیت مشمول  از ارزش مجموع سهام بنگاه%) 80(دولت مکلف است هشتاد درصد -ب

غیر دولتی  عمومی هاي خصوصی، تعاونی و  این قانون به استثناء راه و راه آهن را به بخش) 2(گروه دو ماده 

  .واگذار نماید

 1تبصره  

 توجه با قانون این) 2( ماده دو گروه فعالیتهاي در دولتی بخش بهینه سهم حفظ منظور به است مجاز دولت

 نماید گذاري سرمایه میزانی به اقتصادي توسعه و رشد و اجتماعی عدالت کشور، استقالل دولت، حاکمیت حفظ به

  .نباشد بیشتر بازار در فعالیتها این ارزش%) 20( ددرص بیست از دولت سهم که

 2تبصره  

 دولتی غیر و دولتی بخشهاي  بهینه سهم. هستند آهن راه و راه زمینه در فعالیت به مجاز دولتی غیر بخشهاي

 توزار و ترابري و  راه وزارت مشترك پیشنهاد به که بود خواهد اي نامه ینیآ مطابق آهن راه و راه فعالیتهاي در

 اساسی قانون) 44( چهارم و چهل اصل کلی سیاستهاي اجراء عالی شوراي تصویب به دارایی و اقتصادي امور

  .رسید خواهد
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 3تبصره  

 مدت براي سوخت و گندم مانند اساسی کاالهاي تأمین به نسبت بحران با مقابله حد در است مکلف دولت

  .بیندیشد را الزم تمهیدات معین،

این قانون منحصراً ) 2( هاي مشمول گروه سه ماده  الکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاهگذاري، م سرمایه - ج

  .در اختیار دولت است

 1تبصره  

 ماده سه گروه فعالیتهاي در دولتی غیر هاي بخش هاي بنگاه از مدیریتی و مهندسی فنی، مالی، خدمات خرید

 به ماه  شش مدت ظرف که اي نامه ینیآ طبق دولت%) 100(  صددرصد مالکیت حفظ شرط به قانون این) 2(

 مجاز رسد، می وزیران هیئت تصویب به ربط ذي هاي دستگاه هماهنگی با دارایی و اقتصادي  امور وزارت پیشنهاد

 .است
1

  

و امنیتی نیروهاي مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه  ، انتظامی  نامه مربوط به کاالها و خدمات نظامی آیین

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهاي مسلح تقدیم ماه توسط 

  .خواهد شد

 2تبصره  

 توسط توسعه هرگونه و نیست قانون این مشمول فرهنگ و تحقیقات و آموزش سالمت، هاي حوزه فعالیتهاي

 اي الیحه مطابق ها حوزه این در ولتید غیر بخش به واگذاري هرگونه همچنین و دولتی غیر و دولتی بخشهاي

  .رسد می اسالمی شوراي مجلس تصویب به قانون این ابالغ از سال  یک مدت ظرف که بود خواهد

 4ماده  

  :شود می تعیین زیر شرح به دولتی غیر بخش اقتصادي فعالیتهاي قلمرو

                                                                                                                                      
) 44(قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سیاستهاي کلی اصل ) 3(ماده ) ج(بند ) 1(نامه اجرایی تبصره  یینآ) 1

 17/5/1388ك مورخ 43078ت/99599مصوبه شماره 
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قانون منحصراً در اختیار  این) 2(گذاري، مالکیت و مدیریت در فعالیتهاي گروه یک ماده  سرمایه - الف

  .بخش غیر دولتی است

تبصره  

  .است مجاز قانون این) 3( ماده) الف( بند) 3( و) 2( هاي تبصره رعایت با فعالیتها این در دولت ورود

هاي خصوصی،  این قانون براي بخش) 2(گذاري، مالکیت و مدیریت در فعالیتهاي گروه دو ماده  سرمایه -ب

  .غیر دولتی مجاز است می تعاونی و مؤسسات عمو

این قانون ) 2(غیر دولتی در موارد مشمول گروه سه ماده  فعالیت بخشهاي خصوصی و تعاونی و عمومی  - ج

  .این قانون مجاز است) 3(ماده » ج«بند ) 1(با رعایت تبصره 

 26/4/1389الحاقی( 5ماده(  

 این تصویب از بعد و قبل که پولی واسطه هاي بنگاه سایر و اعتباري و مالی مؤسسات و دولتی غیر بانکهاي

 عام   سهامی  شرکتهاي قالب در صرفاً شود می واگذار آنها سهام که دولتی بانکهاي و شوند  می یا شده سیتأس قانون

 هر براي مستقیم غیر یا مستقیم طور  به سهام تملک مجاز سقف. هستند فعالیت به مجاز عام  سهامی تعاونی و

 اشخاص براي و%) 10(  درصد  ده دولتی غیر  عمومی نهاد و مؤسسه هر یا عام   سهامی تعاونی یا معا  سهامی شرکت

 ماده این در مجاز هاي سقف از بیش معامالت. شود می تعیین%) 5( درصد پنج حقوقی اشخاص سایر و حقیقی

 این مشمول نیز ارث یقطر از مجاز سهم سقف افزایش. است األثر ملغی و باطل مذکور اشخاص از یک هر توسط

 گواهی صدور از پس ماه دو مدت ظرف سقف، بر مازاد فروش به ملزم آنها قانونی اولیاء یا و وراث و است حکم

 هاي سقف به ماه سه مدت ظرف باید دیگر طریق هر به سهام مجاز سقف قهري افزایش. بود خواهند وراثت حصر

  .یابد کاهش ماده این مجاز

 1تبصره  

 همسران و فرزندان همسر، شامل آنها خانواده اعضاء و ماده این موضوع هاي بنگاه سهامدار قیحقی اشخاص

 یک از بیش مشترکاً نتوانند که باشند داشته سهام هستند مجاز سقفی تا منحصراً مادر و پدر خواهر، برادر، آنان،

  .کنند تعیین بنگاه این در را مدیره هیئت عضو
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 2تبصره  

 را الزم قانونی اقدامات رسد، می اعتبار و پول شوراي تأیید به که مرکزي بانک پیشنهاد با است مکلف دولت

  .رساند انجام به ماده این موضوع هاي بنگاه اداره و سیتأس نحوه خصوص در ماه سه مهلت ظرف

 3تبصره  

 با را خود ونقان این تصویب تاریخ از سال یک ظرف موظفند قانون این موضوع موجود دولتی غیر هاي بنگاه

  .دهند تطبیق ماده این شرایط

 4تبصره  

 از پردازند،  می الحسنه قرض امر به منحصراً که اي الحسنه قرض هاي صندوق و  الحسنه قرض اعتباري هاي تعاونی

  . باشند می خود مقررات تابع و بوده مستثنی ماده این شمول

 26/4/1389الحاقی( 5تبصره(  

  .است مستثنی ماده این در مندرج سقفهاي از خارجی طرف سهم خارجی و یایران مشترك بانک تأسیس در

  .نماید اي توسعه بانک تأسیس به اقدام خارجی مشارکت با است مجاز تنها ایران اسالمی جمهوري دولت ـ1

  .شوند می محسوب ایرانی ایرانی، سهام%) 51( درصد یک و پنجاه حداقل با خارجی حقوقی اشخاص ـ2

 6ماده  

 و آن بعدي اصالحات و 1366 مصوب  عمومی محاسبات قانون) 5( ماده موضوع دولتی غیر  عمومی اتمؤسس

 بازار سهم%) 40( درصد چهل تا حداکثر مجموعاً مستقیم غیر و مستقیم مالکیت حق آنها وابسته و تابعه شرکتهاي

  .دارند را خدمت یا و کاال هر

 1تبصره  

 با تنها قانون این موضوع سهام واگذاري طریق از شرکتها و نهادها ،مؤسسات این به دولت هاي بدهی تأدیه

  .است مجاز قانون این در مقرر هاي سقف رعایت
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 2تبصره  

 صورت در و کند نظارت آن تبصره و ماده این اجراء حسن بر است موظف دارایی و اقتصادي امور وزارت

 تصمیم اتخاذ جهت) 44( چهارم و چهل اصل کلی هايسیاست اجراء عالی  شوراي به را آن مغایر، موارد مشاهده

  .نماید اعالم

 7ماده  

 دولتی غیر هاي بخش براي اقتصادي فعالیتهاي مجوز صدور و گذاري سرمایه امر در تسریع و تسهیل منظور به

 و جامعم و ها شهرداري شهر، اسالمی شوراهاي قانون، این) 86(ماده موضوع دولتی هاي دستگاه مجاز، قلمروهاي در

 گذاري سرمایه مجوزهاي و ها پروانه صدور بر ناظر مقررات کلیه تا نمایند اتخاذ ترتیبی موظفند صنفی هاي اتحادیه

 فعالیتهاي سازي شفاف و مجوزها دریافت شرایط تسهیل ضروري، غیر مجوزهاي حذف رویکرد با کار و  کسب و

 پاسخ که شود تدوین و تهیه اصالح، اي گونه به قانون این تصویب از پس ماه شش ظرف حداکثر اقتصادي

 مثبت صورت در. شود داده کتباً ربط ذي مرجع توسط درخواست ثبت تاریخ از روز ده ظرف حداکثر متقاضی

 به کتباً را قانونی هاي هزینه صورت عندالزوم و نیاز مورد مدارك فهرست است موظف ربط ذي مرجع پاسخ، بودن

 حداکثر شده، اعالم حسابهاي به نیاز مورد وجوه واریز اسناد و کامل مدارك افتدری از پس و اعالم متقاضی

 از یک هر چنانچه. نماید اقدام متقاضی، با قرارداد عقد یا مجوز پروانه، صدور کار، انجام به نسبت ماه  یک ظرف

 ستاد موافقت با د،نباش خود تعهد انجام به قادر الذکر فوق ماه یک طی مجوز یا پروانه صدور مسئول مراجع

  .یافت خواهد فرصت دیگر ماه یک حداکثر و بار  یک براي استان گذاري سرمایه

 1تبصره  

 اعالم متقاضی به مکتوب و مستند صورت به را علت است موظف ربط ذي مرجع پاسخ، بودن منفی صورت در

  .نماید

 2تبصره  

 یا و ننماید عمل خود تعهد به شده اعالم مدت پایان در ربط ذي مرجع چنانچه پاسخ، بودن مثبت صورت در

 گذاري سرمایه ستاد در متقاضی اعتراض نشود قانع دریافتی پاسخ از متقاضی چنانچه پاسخ، بودن منفی صورت در

  .است طرح قابل استان
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 ریزي وي و رؤساي سازمانهاي صنایع و معادن، گذاري استان به ریاست استاندار یا معاون برنامه ستاد سرمایه

جهاد کشاورزي، کار و امور اجتماعی، بازرگانی، امور اقتصادي و دارایی و ادارات کل تعاون و حفاظت محیط 

این ستاد مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، به . شود زیست هر استان تشکیل می

ستن اعتراض، رئیس ستاد ربط رسیدگی و در صورت وارد دان هاي ذي موضوع در چارچوب مقررات دستگاه

کند و فرد یا افراد متخلف را به هیئت تخلفات اداري  دستور تجدید رسیدگی به تقاضاي متقاضی را صادر می

به » د«گونه افراد را تأیید نماید به مجازاتهاي مقرر در بندهاي  چنانچه هیئت، تخلف این. نماید  ربط معرفی می ذي

جلسات ستاد با حضور دو . محکوم خواهند شد) 7/9/1372مصوب (لفات اداري قانون رسیدگی به تخ) 9(بعد ماده 

  .سوم اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأي اکثریت مطلق حاضرین معتبر است

هاي فرا استانی نیاز داشته باشد به اعتراض وي در هیئتی  در مواردي که طرح متقاضی به موافقت دستگاه

و دارایی یا معاون وي به ترتیب  الذکر به ریاست وزیر امور اقتصادي ربط فوق اي ذيه متشکل از معاونین دستگاه

  .مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد

 3تبصره  

 مراجع کلیه همکاري با قانون این تصویب از ماه شش ظرف است موظف دارایی و اقتصادي امور وزارت

 اقتصادي فعالیتهاي کلیه در گذاري سرمایه راهنماي کتاب آن نظایر یا برداري بهره یا کاري پروانه یا مجوز صدور

 تجدید مورد را آن ضروري، غیر مجوزهاي حذف و مقررات تسهیل رویکرد با بار یک ماه شش هر و منتشر را

 حق مرجعی و نهاد هیچ. است گذاري سرمایه متقاضیان تکالیف تعیین مستند تنها راهنما کتاب این. دهد قرار نظر

  .کند مطالبه را آن در مصرح موارد از بیشتر شرایطی یا مدارك پروانه، یا مجوز اعطاء براي ندارد

 4تبصره  

 و مجوزها صدور شرایط تسهیل و زدایی مقررات بر نظارت مأمور را هیئتی است موظف جمهور رئیس

 قوانین تغییر به محتاج اهداف این تحقق که مواردي براي است مکلف هیئت این. نماید اقتصادي فعالیتهاي پروانه

  .نماید وزیران هیئت تقدیم و تهیه را نظر مورد لوایح است،
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 5تبصره  

 بار یک ماه شش هر موظفند کنند،  می صادر اقتصادي فعالیت پروانه یا مجوز نحو هر به که مراجعی کلیه

 پروانه یا مجوز به آنها به ورود که را کار و کسب هر در فعال واحدهاي و صادره مجوزهاي به مربوط اطالعات

  .نمایند منتشر عموم اطالع براي و داده قرار متقاضیان اختیار در دارد نیاز

ماه به تصویب هیئت  و دارایی ظرف مدت سه  نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي  آیین

.وزیران خواهد رسید
1

  

 8ماده  

 عیناً شود،  مقرر قانون این) 2( ماده دو و یک گروه اقتصادي عالیتف با دولتی هاي بنگاه براي که امتیازي هر

 نظر در باید دولتی غیر عمومی و تعاونی خصوصی، بخش در مشابه اقتصادي فعالیت یا بنگاه براي اولویت با و

  .شود گرفته

تبصره  

 کند لغو را ادهم این موضوع موجود امتیازات کلیه قانون این تصویب از پس ماه سه ظرف است مکلف دولت

  .دهد تعمیم یا

  سوم فصل

  تعاون بخش توسعه سیاستهاي

 9ماده  

 دولت ،1393 سال پایان تا%) 25( درصد  پنج و  بیست به کشور اقتصاد در تعاون بخش سهم افزایش منظور به

  :دارد معمول را زیر اقدامات است موظف

                                                                                                                                      
مصوبه شماره ) 44(اصل  قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سیاستهاي کلی) 7(نامه اجرایی ماده  آیین) 1

 17/5/1388ك مورخ41336ت/99595



  569 ... ارجاعی قوانین:فصل دوم/در برنامه پنجم توسعه قوانین و مقررات تنفیذي و ارجاعی: بخش سوم

و  کشاورزي، سازمان مدیریت  رت جهاد سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاري وزا - الف

ایران و  و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزي جمهوري اسالمی  ریزي کشور، وزارت امور اقتصادي  برنامه

%) 25(و پنج درصد  ایران که در آن مجموعه راهکارهاي نیل به سهم بیست مرکزي جمهوري اسالمی  تعاون  اطاق 

این سند . شود ها تعیین شده باشد، تهیه و براي تصویب به هیئت وزیران تقدیم می هو مسئولیت هر یک از دستگا

  .هاي ساالنه قرار گیرد باید مبناي تدوین بودجه

ارائه  -جز مالیاتها  به  -در کلیه مواردي که دولت براي حمایت از بخش غیر دولتی مشوقهایی را  -ب

  .بیش از بخش غیر تعاونی خواهد بود%) 20( ها بیست درصد کند، این حمایت براي تعاونی  می

  :تعاونی انجام خواهد گرفت هاي زیر در شرکتهاي این ماده، حمایت» ب«عالوه بر حمایت موضوع بند  - ج

تمام یا بخشی از آورده شرکتهاي  تأمینالحسنه براي  کمک بالعوض و پرداخت تسهیالت قرض -1

  .یت جزء سه دهک اول درآمدي جامعه باشندکه اعضاء آن در زمان دریافت این حما تعاونی

  %).20(میزان بیست درصد  بیمه سهم کارفرما براي اعضاء شاغل در هر تعاونی به تخفیف حق -2

  .رایگان صورت  به کارآموزي، مهارت، کارآفرینی، آموزش وري، بهره ارتقاء به کمک مشاوره، ارائه -3

  .اندازي شرکت تعاونی گذاري اولیه براي راه هاي سرمایه هزینهپرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی و سایر  -4

  .سازي اراضی اندازي بانک اطالعاتی، تملک و آماده کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه -5

هاي فراگیر ملی براي فقر زدایی و ایجاد و  عام و تعاونی  کمک به تشکیل شرکتهاي تعاونی سهامی -د

  .تخصصیگسترش اتحادیه تعاونی 

  .حمایت مالی براي توانمندسازي اطاقهاي تعاون -هـ

ارزي  تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره  -و

  .اي بخش تعاون منابع سرمایه تأمینتوسط دولت براي 
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ن با رعایت قوانین و مقررات بانکی اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانو

وزیر تعاون . رسد با پیشنهاد مشترك وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیئت وزیران می

.بانک مذکور خواهد بود رئیس مجمع عمومی 
1

  

 1تبصره  

 تعاون گذاري مایهسر ضمانت صندوق به اساسنامه اصالح با تعاون توسعه بانک سیتأس از پس تعاون صندوق

  .شود می تبدیل شعبه، ایجاد حق داشتن بدون

  تسویه .شود شعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروي انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار می

دارایی، رئیس  و  اقتصادي  مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، وزیر امور  حساب فی

  .گردد ماه پس از واگذاري شعب انجام می ریزي کشور ظرف حداکثر سه  مدیریت و برنامهسازمان 

 2تبصره  

 تعاون بخش به دولت هاي کمک از بخشی تأمین براي تعاون توسعه بانک تقسیم قابل سود از دولت سهم

  .شود می صرف

 3تبصره  

 افراد روستائیان، مثل خاص اقشار به مربوط حمایتهاي سایر اختصاص از مانع ماده این در مذکور حمایتهاي

  .بود نخواهد آن نظایر و ایثارگران حمایتی، نهادهاي پوشش تحت

گیري و  شکل«منابع الزم براي اجراء این ماده در بودجه ساالنه در ردیف مستقلی تحت عنوان  - ز

  .منظور خواهد شد» ها توانمندسازي تعاونی

ها و بهبود  اخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیوزارت تعاون موظف است در جهت حذف مد - ح

ماه پس از تصویب  ایران ظرف شش  سیاستهاي توسعه بخش، با همکاري اطاق تعاون مرکزي جمهوري اسالمی

این قانون، نسبت به بازنگري در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیئت 

  .اد نمایدوزیران پیشنه

                                                                                                                                      
وزیران  هیئت 13/5/1388هـ مورخ  41484ت/97914اساسنامه بانک توسعه تعاون مصوبه شماره ) 1
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 10ماده  

 درصد نه و چهل سقف تا سرمایه افزایش هنگام یا سیتأس بدو در مجازند تعاونی هاي اتحادیه و شرکتها کلیه

 مدیره هیئت هاي کرسی تصدي و آراء کل%) 35( پنج و سی تا حداکثر رأي اعمال امکان با را خود سهام%) 49(

 عضو غیر سهامدار هر رأي و سهم براي معین سقف عایتر و اعضاء حاکمیت نقض عدم شرط به نسبت همین به

 غیر اشخاص به فروش. نمایند واگذار عضو غیر حقوقی یا حقیقی اشخاص به شد خواهد معین اساسنامه در که

  .باشد خارجی گذاري سرمایه بر حاکم مقررات رعایت با باید ایرانی

و ) 61(ي تعاونی تخصصی در چارچوب مواد ها همچنین شرکتهاي تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه

قانون بخش تعاونی اقتصاد ) 43(ماده » 2«و بدون رعایت تبصره  1350قانون شرکتهاي تعاونی مصوب سال ) 62(

  .اقدام نمایند ایران مصوب جمهوري اسالمی 

ان سهام یا حجم هاي تعاونی میزان رأي اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میز در مجمع عمومی انواع اتحادیه

  .گردد معامالت آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین می

  .قانون تجارت خواهد بود) 129(هاي تعاونی مشمول ماده  معامالت مدیران شرکتهاي تعاونی و اتحادیه

 11ماده  

 آن بعدي اصالحات و 1366 مصوب مستقیم مالیاتهاي قانون) 105( ماده به» 6« تبصره عنوان به زیر متن

  :گردد می الحاق

 تعاونی شرکتهاي و متعارف تعاونی هاي اتحادیه و شرکتها ابرازي مالیات مشمول درآمد - 6تبصره 

  .باشد می ماده این موضوع نرخ از تخفیف %) 25( درصد پنج و بیست مشمول عام سهامی

 12ماده  

 رعایت با عام سهامی هاي تعاونی توسعه و یلتشک منظور به را الزم تمهیدات است موظف تعاون وزارت

  :نماید نظارت آن اجراء حسن بر و داشته معمول زیر شرایط
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حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیر مستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد  -1

  .سرمایه شرکت تجاوز کند

فراگیر ملی یا تعاونی  ، هرگاه خود شرکت تعاونی عام  اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی -2

سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد . سهام را دارند%) 10(درصد  عام باشند حداکثر حق مالکیت ده  سهامی

  .از سهام را دارند%) 5(سهامداران مستقیم و غیر مستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد 

یافته تا  مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه  هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و -3

فعالیتهاي مجاز در این قانون مجاز به مشارکت %) 20(درصد  و در سایر مناطق تا بیست %) 49(و نه درصد  چهل 

معاً تا و ج%) 20(مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز هر یک تا بیست درصد. با تعاونی از منابع داخلی خود هستند

  .مجاز به مشارکت هستند%) 49( درصد  و نه  چهل 

غیر دولتی و شرکتهاي دولتی مستقیم و غیر مستقیم چه   ها و مؤسسات عمومی در هر حال سهم مجموع بنگاه

  .بیشتر گردد%) 49(درصد  و نه  هاي هیئت مدیره نباید از چهل  در میزان سهام و چه در کرسی

، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند در زمان افزایش سرمایه -4

  .کارکنان غیر سهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند

بندي برگزار   عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد با بلوك در تعاونی سهامی مجامع عمومی -5

  ند از طریق بلوك، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیماً در مجمع عمومیهر یک از سهامداران مخیر. خواهد شد

شود که مشترکاً توسط  اي تعیین می نامه بندي در آیین براي رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوك. حضور یابند

.رسد تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می وزارت
1

  

ه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف کلی -6

هر . مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیئت مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند

  .توافقی بر خالف حکم این بند باطل و بالاثر خواهد بود

.هاي تعاون درآیند توانند به عضویت اطاق عام می ی سهامیشرکتهاي تعاون -7
2

  

                                                                                                                                      
24/5/1388مورخ ك43080ت/104175عام مصوبه شماره  بندي در شرکتهاي تعاونی سهامی  نامه اجرایی نحوه بلوك آیین) 1

 17/5/1388مورخ ك43079ت/99596مصوبه شماره اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهاي تعاونی سهام عامنامه  آیین) 2
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  چهارم فصل

  دولتی هاي شرکت ساماندهی

 13ماده  

 مطلوب اداره و وري بهره و بازدهی افزایش و دولتی شرکتهاي از مطلوب استفاده و ساماندهی منظور  به

  :است مکلف دولت دمانن  می باقی دولتی بخش در قانون این) 3( ماده رعایت با که شرکتهایی

گذاري و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي  کلیه امور مربوط به سیاست - الف

شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتهاي دولتی منفک و به  و دارایی و تصویب دولت تعیین می

.دربط محول کن ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذي وزارتخانه
1

  

تبصره  

 بود خواهد اي نامه ینیآ قالب در مکتسبه حقوق رعایت با بند این موضوع شرکتهاي کارکنان وضعیت تبدیل

  .رسید خواهد وزیران هیئت تصویب به که

شوند به استثناي بانکها و   مانند و یا بر اساس این قانون دولتی تشکیل می  شرکتهایی که دولتی باقی می -ب

  :دو قالب فعالیت خواهند کرد ها صرفاً در بیمه

شرکت مادرتخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیماً دولت و یا رئیس مجمع عمومی آن رئیس جمهور ) 1

  .است

تأسیس شرکت . شرکتهاي عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکتهاي مادرتخصصی یا اصلی هستند) 2

اي که قانون براي آنها  شرطی مجاز است که اوالًدر محدودهجدید یا تملک شرکتهاي دیگر توسط این شرکتها به 

سهام شرکتهاي تأسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت %) 100(تعیین کرده باشد و ثانیاً صددرصد 

  .درآید

                                                                                                                                      
) 44(قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سیاستهاي کلی اصل ) 13(ماده ) الف(نامه اجرایی تبصره بند  آیین) 1

 28/5/1388ورخ مك43179ت/109122قانون اساسی مصوبه شماره
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 1تبصره  

 که است مجاز صورتی در فقط دولتی شرکتهاي سایر در دولتی شرکت هر گذاري سرمایه و مشارکت

. کند صادر را آن جواز دولت و باشد مرتبط گذار سرمایه شرکت فعالیت با پذیر سرمایه شرکت عالیتف موضوع

  .شود نمی آنها گذاري سرمایه شرکتهاي و ها بیمه اعتباري، مؤسسات بانکها، شامل حکم این

 2تبصره  

 پیشنهاد به دولتی تخصصی و تجاري بانکهاي توسط اقتصادي هاي بنگاه سایر سهام مالکیت چگونگی و میزان

 هاي بنگاه در بانکها گذاري سرمایه صورت هر در ولی رسید خواهد وزیران هیئت تصویب به اعتبار و پول شوراي

  .نماید ایجاد خللی تسهیالت، متقاضیان به بانکی منابع اختصاص در که باشد اي گونه به نباید دیگر

 3تبصره  

 امور وزارت مشترك پیشنهاد با تنها دولتی شرکتهاي کشور از خارج شعب و دفاتر فعالیت تداوم و افتتاح

 هاي بیمه و بانکها. است مجاز وزیران هیئت تصویب و کشور  ریزي برنامه و مدیریت  سازمان و دارایی و  اقتصادي

  .هستند مستثنی حکم این شمول از دولتی

 4تبصره  

 که دولت به وابسته و دولتی هاي بنگاه نامهاساس تصویب و تغییر که نماید اتخاذ ترتیباتی است مکلف دولت

  .برسد صالح ذي مراجع تصویب به گیرند  می قرار واگذاري جریان در قانون این مفاد اساس بر

 5تبصره  

 االثر ملغی را آن هاي تبصره و ماده این موضوع با مغایر هاي العمل دستور و ها نامه ینیآ است موظف دولت

  .نماید اعالم

 14ماده  

 ها واگذاري کلیه 1393 سال پایان تا حداکثر که گیرد انجام نحوي به باید دولت توسط واگذاري اتعملی

  .یابد خاتمه
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 15ماده  

 سازمانهاي صورت به را اي حرفه  صنفی انجمنهاي سیتأس هاي زمینه ماه شش ظرف حداکثر است  موظف دولت

 و  علمی توسعه و اي حرفه  اخالق اصول اي، حرفه و فیصن مقررات تحقق براي انجمنها این. نماید فراهم نهاد مردم

 و ضوابط اصالح و تدوین در موظفند اجرایی هاي دستگاه. نمایند می فعالیت مرتبط هاي رشته در تکنولوژي

  .نمایند اخذ مشورتی نظر ها انجمن این از مقررات

 16ماده  

 هیئت واگذاري، مشمول هاي بنگاه در تولید استمرار و اشتغال سطح حفظ انسانی، نیروي از حمایت منظور  به

 تناسب به و نماید بیمه بیکاري برابر در واگذاري، از پیش را شرکت هر کارکنان کلیه است مکلف واگذاري

  :دهد انجام را زیر اقدامات

قانون بازسازي و نوسازي صنایع مصوب ) 10(و ) 9(بازنشستگی پیش از موعد بر اساس مواد  -1

  .گردد تمدید می 1393ها تا پایان سال  ه براي این بنگاهک 26/10/1385

  .بازخرید بر اساس توافق -2

پس از اقدامات فوق، تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاري را در سند واگذاري ثبت و این شرط را  -3

ن خویش را در شرایط واگذاري بگنجاند که مدیران شرکتهاي واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنا

  .ندارند

براي خریداران شرکتهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاري افزایش دهند  -4

  .مشوقهاي مالی و یا غیر مالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعالم نماید

ا با استفاده از ه کارگیري نیروي مازاد در واحدهاي دیگر راساً و یا به کمک خریداران بنگاه آموزش و به -5

  .و غیر مالی مشوقهاي مالی 
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 1تبصره  

 هیئت پیشنهاد به که بود خواهد دستورالعملی اساس بر ماده این موضوع مالی غیر یا و مالی مشوقهاي اعمال

.رسید خواهد اساسی قانون) 44( چهارم و چهل اصل کلی سیاستهاي اجراء عالی شوراي تصویب به واگذاري
1

  

 2تبصره  

 سطح حفظ براي را خود کتبی برنامه مالی، غیر یا و مالی مشوقهاي از برخورداري ازاء در مکلفند خریداران

  .کنند ارائه واگذاري هیئت به واگذاري حال در بنگاه کارکنان بازآموزي و موجود اشتغال

  پنجم فصل

  دولتی يها بنگاه واگذاري فرآیند

17ماده  

 کلیه قانون این تصویب از ماه شش ظرف مکلفند قانون ینا) 86( ماده موضوع دولتی هاي دستگاه کلیه

 اندازه جمله از عواملی اساس بر بازار هر در را قانون این) 2( ماده) 2( و) 1( هاي گروه مشمول دولتی هاي بنگاه

 شرکت تولیدي محصول به نسبت کننده مصرف حساسیت میزان و صنعتی روابط مالی، وضعیت فناوري، شرکت،

 پیشنهاد قانون، این) 3( ماده» 1« تبصره در مصرح هاي دارایی و حقوق و شرکتها فهرست و نموده بندي طبقه

 و الزم مدارك و اطالعات کلیه منقول، غیر و منقول اموال فهرست انسانی، نیروي تعداد همراه به را آنها واگذاري

  .نمایند ارائه دارایی و اقتصادي امور وزارت به را شده حسابرسی مالی صورتهاي آخرین

هاي  هاي مالی مربوط به بنگاه وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است اطالعات و مدارك و صورت - الف

  .قابل واگذاري را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید

العات، مدارك و صورتهاي وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است در صورت تقاضاي خریدار، اط -ب

  .مالی تأیید شده را در اختیار آنها قرار دهد

                                                                                                                                      
 18/1/1388مورخ  206295/2/63هاي مالی و یا غیر مالی مصوبه شماره  دستورالعمل نحوه اعمال مشوق) 1
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هاي مشمول واگذاري  سازي مکلف است با رعایت مفاد این ماده براي فروش بنگاه سازمان خصوصی - ج

بندي مشخص دو ماهه انجام  بازاریابی نموده و فرآیند واگذاري را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان

  .هدد

هاي مشمول  ها، تأیید صورتهاي مالی و بازاریابی بنگاه بندي بنگاه نامه اجرایی این ماده شامل نحوه طبقه آیین

ماه به تصویب هیئت وزیران  و دارایی حداکثر ظرف مدت سه واگذاري بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي 

.خواهد رسید
1

  

 1تبصره  

 این) 85( ماده حکم مشمول اطالعات کتمان یا نادرست یا ناقص اطالعات ارائه یا و ماده این احکام از تخلف

  .است قانون

 2تبصره  

 هاي گزارش انتشار یا مالی وقایع کتمان به اقدام که هایی بنگاه مدیران سایر و عامل مدیر مدیره، هیئت اعضاء

 مواد در مقرر مجازاتهاي به و محسوب متخلف نمایند، بنگاه واقعی وضعیت نمودن پنهان جهت واقع، غیر مالی

  .شد خواهند محکوم قانون این) 75( و) 72(

 3تبصره  

 غیر مالی هاي گزارش انتشار یا و مالی وقایع کتمان از ناشی خسارات است مکلف سازي خصوصی سازمان

  .نماید پرداخت دیده خسارت خریداران به ربط ذي مراجع رأي با را واقع

 18ماده  

 هیئت توسط ها بنگاه فهرست تصویب زمان از واگذاري، مشمول هاي بنگاه ريواگذا امر تسهیل جهت

  :شود می انجام زیر اقدامات واگذاري

  .شود و دارایی منتقل می ها به وزارت امور اقتصادي کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاه -1

                                                                                                                                      
شماره بندي بنگاهها، تأیید صورتهاي مالی و بازاریابی بنگاههاي مشمول واگذاري مصوبه نامه اجرایی نحوه طبقه آیین) 1

 17/5/1388مورخ ك41586ت/99598
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ابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور هاي ث از زمان تصویب واگذاري، هرگونه نقل و انتقال اموال و دارایی -2

  .اقتصادي و دارایی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است

شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهاي قابل واگذاري به بخش  می به هیئت واگذاري اجازه داده  -3

در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در ) تا دو سال سال و قابل تمدید صرفاً در مدت یک (غیر دولتی 

در دوره زمانی مذکور این شرکتها مشمول مقررات حاکم . واگذاري و اداره شرکتها، اصالحات الزم را انجام دهد

  .بر شرکتهاي دولتی نیستند

بهادار براي وزارت امور اقتصادي و دارایی ملزم است کلیه شرایط الزم را براي عرضه در بورس اوراق  -4

  .این قانون فراهم نماید) 20(ماده » الف«هاي مشمول بند  بنگاه

هاي اقتصادي  ها و تصدي در اجراء این قانون وزارت امور اقتصادي و دارایی مجاز است آن دسته از طرح -5

کتی اداره شوند و یا در قالب غیر شر و زیربنایی دولتی قابل واگذاري را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی

باشند و صرفاً به منظور واگذاري، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی  شوند و به نحو موجود قابل واگذاري نمی  می

» 3«و » 2«هاي  مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره

  .معتبر است 1392ایان سال این حکم تا پ. این قانون اقدام نماید) 3(ماده » الف«بند

تبصره  

 حقیقی اشخاص فنی و حقوقی خدمات از تواند می ها بنگاه واگذاري امر جهت دارایی و اقتصادي امور وزارت

  .کند استفاده مورد حسب دولتی غیر یا و دولتی حقوقی و

 19ماده  

 واگذاري براي ممکن روشهاي کلیه از ماده این مفاد با متناسب شرایط حسب است مجاز واگذاري هیئت

 مدیریت واگذاري و) اموال واگذاري سهام، از بخشی یا تمام فروش تملیک، شرط به اجاره( مالکیت و ها بنگاه

 ذیل شرح به مورد حسب شرکتها ادغام و انحالل واگذاري، تجزیه، ،)مدیریت پیمان و  عمومی پیمانکاري اجاره،(

  :نماید استفاده
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ه شرایط واگذاري از هر جهت آماده است، هیئت واگذاري رأي به واگذاري در مواردي ک :واگذاري - الف

  .دهد  می

در مواردي که مقدمات واگذاري بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصالحات ساختاري  :بازسازي ساختاري -ب

کند،   می شود، وزارت امور اقتصادي و دارایی در چارچوبی که هیئت واگذاري مشخص واگذاري می  بنگاه قابل

دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص قابل تمدید . بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازي ساختاري نماید

  .است

تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه  همچنین در موارد نیاز، هیئت واگذاري می

در این موارد هیئت واگذاري موظف است چارچوب . هاي غیر دولتی، موافقت نماید قابل واگذاري به بخش

از طریق  برداري از شرکت مورد اجاره را دقیقاً مشخص نماید و پس از بررسی صالحیت فنی و علمی بهره

  .برگزاري مناقصه یا مزایده اقدام کند

نتقال این قانون موجب ا) 1( ماده) 12(در مواردي که واگذاري شرکت دولتی در چارچوب بند  :تجزیه - ج

تواند در جهت کاهش سهم  واگذاري می شود، هیئت هاي غیر دولتی می موقعیت انحصاري شرکت دولتی به بخش

وري آن، نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و  بازار بنگاه قابل واگذاري و یا افزایش بهره

  .سپس حکم به واگذاري شرکت دهد

ت قابل واگذاري دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور تواند چند شرک دولت می :ادغام -د

  .اقتصادي و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاري آن اقدام نماید

را بدون محو شخصیت حقوقی ) تحصیل شونده(تواند سهام چند شرکت قابل واگذاري  دولت می :تحصیل -هـ

منتقل کرده و سپس به وزارت امور اقتصادي و ) هتحصیل کنند(هر کدام به یک شرکت قابل واگذاري دیگر 

  دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاري شرکت تحصیل کننده اقدام نماید

در مواردي که بازسازي ساختاري بنگاه قابل واگذاري مقدور نباشد و پس از سه بار آگهی،  :انحالل -و

باشد و یا به هر دلیل موجه انحالل آن  هاي شرکت منفی واگذاري شرکت ممکن نگردد، یا ارزش خالص دارایی

  .تواند رأي به انحالل شرکت دهد مناسب تشخیص داده شود، هیئت واگذاري می
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تواند نسبت به هبه و یا صلح  در چارچوب مجوزهاي قانونی، دولت می :هبه یا صلح غیر معوض - ز

عرضه در بورس باشند به مؤسسات  این قانون که غیر قابل) 2(غیرمعوض شرکتهاي دولتی موضوع گروه دو ماده 

که شرکت مورد واگذاري در چارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد،  غیردولتی مشروط بر این عمومی 

مدیریت و   نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان آیین. گیري نماید تصمیم

  .رسد تصویب هیئت وزیران میماه به  ریزي کشور تهیه و ظرف شش برنامه

 1تبصره  

 تجزیه، فرایند در واگذاري مشمول هاي بنگاه تقدم حق و مالکانه حقوق الشرکه، سهم سهام، انتقال و نقل

 معاف انتقال و  نقل مالیات پرداخت از باشد نشده واگذار و بوده دولتی بنگاه که زمانی تا انحالل و تحصیل ادغام،

 زمان تا یابند  می انتقال و  نقل اجرایی هاي دستگاه بین یا شوند می واگذار قانون این اجراء در که هایی بنگاه. است

 ناشی که سرمایه تأمین شرکتهاي به سهام انتقال همچنین. هستند معاف انتقال و  نقل مالیات شمول از نیز واگذاري

  .است معاف انتقال و  نقل مالیات از باشد نویسی پذیره تعهد از

2ه تبصر  

 پیش دوره به متعلق که شده مصادره یا ملی موارد با ارتباط در آن نظایر و خسارت غرامت، هرگونه پرداخت

  .است دولت عهده بر باشد واگذاري از

این قانون به شرح زیر ) 3(تمام شرکتهاي قابل واگذاري مشمول ماده  هاي نیمه  نحوه واگذاري طرح -ح

  :خواهد بود

  ه بخش غیر دولتی از طریق مزایده،ها ب واگذاري طرح -1

تمام به عنوان سهم دولتی، و واگذاري سهم دولتی به  مشارکت با بخش غیر دولتی و آورده طرح نیمه -2

  برداري آن، بخش غیر دولتی ظرف سه سال بعد از بهره

  برداري از سهم دولتی در طرح به بخش غیر دولتی، واگذاري حق بهره -3

هاي غیر انتفاعی در مقابل تکمیل طرح براي مدت معین متناسب با  رداري در طرحب واگذاري حق بهره -4

  هاي طرح، هزینه
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تبصره  

 قابل شرکتهاي از دارد سیاسی و اجتماعی ، عمومی جنبه ولی ندارد اقتصادي فنی، توجیه که هایی طرح

  .شد خواهد تصمیم اتخاذ آنها درباره دولت توسط و منفک دولتی، واگذاري

20ماده  

 تصمیم زیر روشهاي به ترتیب، رعایت و) الف( بند  ترجیح با ها بنگاه واگذاري براي واگذاري هیئت

  :گیرد  می

  سهام در بورسهاي داخلی یا خارجی، فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی  - الف

  در بازارهاي داخلی و یا خارجی،  فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی -ب

بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره، فروش - ج
1

  

 1تبصره  

 قانون و خارجی گذاري  سرمایه از حمایت و تشویق قانون رعایت با خارجی بورسهاي در سهام عرضه مجوز

 اجراء عالی شوراي توسط واگذاري  هیئت پیشنهاد به -1/9/1384مصوب   ایران اسالمی جمهوري بهادار اوراق بازار

  .شود می صادر اساسی قانون) 44( چهارم و چهل  اصل کلی سیاستهاي

 2تبصره  

 به مذاکره طریق از واگذاري باشد، نداشته وجود خریداري مزایده، نوبت دو برگزاري از پس که مواردي در

 هاي تعاونی به واگذاري از غیر به مذاکره روش از استفاده همچنین. است مجاز واگذاري هیئت مصوبه موجب

 و فیزیکی هاي دارایی داراي که پایه دانش و مشاور شرکتهاي خصوص در عدالت، سهام قالب در ملی فراگیر

 به آنها در که عام  سهامی شرکتهاي نیز و باشد نامشهود هاي دارایی عمدتاً شرکت ارزش و بوده محدودي مالی

 بنگاه همان متخصص انکارشناس و مدیران از گروهی یا و مدیران به باشد نیاز مدیریتی تخصصهاي از استفاده

  .است واگذاري هیئت عهده بر متخصصین و مدیران شرایط تشخیص. است مجاز

                                                                                                                                      
ها، شرایط  العمل اجرائی نحوه تنظیم قراردادهاي واگذاري مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمیندستور) 1

18/1/1388مورخ  223913فسخ یا اقاله و نحوه اعمال تخفیفات و جرایم مصوبه شماره 
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 3تبصره  

 همان کارکنان و مدیران به واگذاري مشمول هاي بنگاه سهام از%) 5( درصد پنج حداکثر اقساطی فروش

 مدیران شرایط. است زمجا کارآمد و متخصص و تجربه با مدیران سایر به%) 5( درصد پنج حداکثر و بنگاه

  .شود می تعیین واگذاري هیئت توسط اقساطی، روش ضوابط نیز و مشمول

 4تبصره  

 این »ج« و »ب« روشهاي با که هایی بنگاه سهام عرضه زمان در است مکلف دارایی و اقتصادي امور وزارت

  .گیرد قرار خرید ولویتا در تعاونی بخش یکسان، شرایط در تا نماید اتخاذ ترتیبی شوند می واگذار ماده

 5تبصره  

  .است  الزامی 1380 مصوب خارجی گذاري سرمایه از حمایت و تشویق قانون رعایت ماده این موارد کلیه در

 21ماده  

 مطابق بازار هر گستره و روش با متناسب دولتی هاي بنگاه واگذاري مناسب بندي زمان و گذاري قیمت

  :بود خواهد زیر بندهاي

گذاري عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت،  سهام، قیمت واگذاري از طریق عرضه عمومی  در مورد - الف

اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، زمان مناسب 

یب هیئت سازي و تصو عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی

 -ایران اسالمی  سهام رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري  در عرضه عمومی . واگذاري تعیین خواهد شد

  .است الزامی -9/1384/ 1مصوب

ها، تعیین  ها، قراردادهاي اجاره و پیمان مدیریت، تعیین قیمت فروش دارایی در مورد فروش دارایی -ب

پیمان مدیریت و سایر شرایط الزم براي واگذاري مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی الزحمه  االجاره و حق میزان مال

سازي و تصویب  حسب مورد باید در چارچوب قانون مناقصات و معامالت دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصی

  .هیئت واگذاري باشد
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تبصره  

 قابل  اسالمی شوراي جلسم 1383 مصوب مناقصات قانون چارچوب در اي مرحله دو و اي مرحله یک مزایده

 مجري دولتی معامالت بر ناظر مقررات و قوانین قانون، این احکام با مزایده برگزاري تغایر صورت در است اجراء

  .است

 22ماده  

 تعهد جهت گذاري سرمایه و سرمایه تأمین شرکتهاي و بانکها خدمات از تواند می سازي خصوصی سازمان

 چارچوب در را شده عرضه سهام توانند می مؤسسات گونه این. نماید استفاده مسها خرید تعهد یا نویسی پذیره

  .نمایند خریداري رسید خواهد واگذاري هیئت تأیید به که نویسی پذیره قرارداد

ماه از تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادي  دستورالعمل اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه 

.رسد و دارایی می
1

  

تبصره  

 سرمایه تأمین شرکتهاي و اعتباري مؤسسات بانکها، الزحمه حق شود، می داده اجازه سازي خصوصی سازمان به

 ارزش از درصدي صورت به گیرند  می عهده به را سهام خرید تعهد یا نویسی پذیره تعهد که خود، قرارداد طرف

  .شد خواهد درج ماده این موضوع العملدستور در مزبور الزحمه حق پرداخت ضوابط. بپردازد معامله کل

 23ماده  

 کنترلی و مدیریتی سهام واگذاري مورد در معامله، هر انجام از پس است مکلف سازي خصوصی سازمان

  :کند اعالم را زیر موارد کثیراالنتشار روزنامه در اي اطالعیه انتشار با بالفاصله ها، بنگاه

  یریتی آن،نام بنگاه و خالصه اطالعات مالی و مد -

  اي از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده، خالصه -

                                                                                                                                      
گذاري جهت تعهد  بانکها و شرکتهاي تأمین سرمایه و سرمایه استفاده از خدمت"دستورالعمل ابالغی وزیر امور اقتصادي و دارایی) 1

 6/2/1388مورخ  232706/2/63شماره ) 22(موضوع ماده  "نویسی پذیره
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  اند، اي داده سازي، خدمات مشاوره نام مشاور یا مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان خصوصی-

  نام و نشانی خریدار، -

  نویسی سهام را متعهد گردیده است، سرمایه که پذیره تأمیننام شرکت  -

  اند، گذاري بنگاه را انجام داده دادگستري یا مؤسسات خدمات مالی که قیمت شناس رسمینام کار -

  تبصره

 پایان تا را قانون این طبق ساالنه واگذاري فعالیتهاي گزارش است مکلف دارایی و اقتصادي امور وزارت

  .برساند  اسالمی شوراي مجلس اطالع به بعد سال ماه  اردیبهشت

 24ماده  

 امر در که وزارتخانه این کارکنان از دسته آن و دارایی و اقتصادي امور وزارت مدیران ان،معاون وزیر،

 قانون) 44( اصل کلی سیاستهاي اجراء عالی شوراي اعضاء واگذاري، هیئت اعضاء دارند، دخالت واگذاري

 مورد آنها وابسته و هتابع مؤسسات و شرکتها سهام که هایی دستگاه مدیران و معاونان مشاوران، وزراء، اساسی،

 اعضاء و سازي خصوصی سازمان کارکنان و رئیس عامل، هیئت اعضاء ،)مورد حسب( گیرد می قرار واگذاري

 در مستقیم غیر یا مستقیم طور  به ندارند حق واگذاري اندرکار دست تخصصی و فنی هاي کمیته و مشاور شرکتهاي

 قابل مدیریت برداري بهره حق و مالکانه حقوق الشرکه، سهم و سهام از ناشی تقدم حق الشرکه، سهم سهام، خرید

  .نمایند خریداري را، واگذاري

 1تبصره  

 رسیدگی دادگاه و است باطل گیرد،  می صورت ماده این حکم خالف بر که هایی واگذاري و معامالت کلیه

  .برگرداند ولتد مالکیت به مجدداً را شده واگذار یا شده معامله موارد کلیه است مکلف کننده

 2تبصره  

 دولت کارکنان مداخله منع قانون در مندرج شرح به ماده در مذکور افراد تمام بستگان به ماده این حکم

  .یابد می تسري آن بعدي اصالحات و 1337 مصوب
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 25ماده  

 نظیر شرایطی مورد حسب دولتی، شرکتهاي کنترلی سهام واگذاري از قبل سازي خصوصی سازمان

 ارتقاء آن، سطح ارتقاء و تولید تداوم شرکت، وري بهره و کارایی ارتقاء شرکت، همان در جدید اريگذ سرمایه

 عمل شرایط به خریدار چنانچه. نماید  می شرط واگذاري در را، بنگاه در اشتغال سطح تثبیت یا افزایش و فناوري

 فروش دوره یا کاهش را اقساطی شفرو سود است مجاز واگذاري هیئت سازي خصوصی سازمان پیشنهاد به نماید

  .دهد تخفیف قیمت اصل در یا تمدید را اقساطی

نحوه اخذ . هاي خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود انتقال قطعی سهام یا آزادسازي ضمانت

انونی تعهدات و درج این شروط توسط طرفین بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت ضوابط و مقررات ق

.سازي ظرف سه ماه از تصویب قانون به تصویب هیئت واگذاري خواهد رسید به پیشنهاد سازمان خصوصی
1

  

 26ماده  

 در خود االختیار تام نماینده عنوان  به را سازي خصوصی سازمان رئیس تواند می دارایی و اقتصادي امور وزیر

  .کند تعیین قانون این وضوعم واگذاري امر در خویش اختیارات از بخشی یا تمام اعمال

 27ماده  

 و تدوین دارایی و اقتصادي امور وزارت توسط جدید مأموریتهاي به توجه با سازي خصوصی سازمان اساسنامه

  .رسید خواهد وزیران هیئت تصویب به

 1تبصره  

 کارمند مصوب، سازمانی هاي پست سقف تا وزیران هیئت تصویب با است مجاز سازي خصوصی سازمان

  .نماید تخداماس

                                                                                                                                      
موضوع ماده » دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطاي تخفیفات به خریداران سهام کنترلی شرکت هاي دولتی) 1

  18/1/1388ورخ م 223915مصوبه شماره ) 25(
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 2تبصره  

 مأمور سازمان آن به را خود کارشناسان سازي خصوصی سازمان درخواست به بنا مکلفند اجرایی هاي دستگاه

  .نمایند منتقل یا

 3تبصره  

 و دولتی حقوقی و حقیقی اشخاص کارشناسان، تخصصی و فنی خدمات از است مجاز سازي خصوصی سازمان

  .کند استفاده معین ارک و ساعتی شکل به دولتی غیر یا

 4تبصره  

 سازمان کارکنان پاداش و تشویق و ترغیب تخصصی، مدت کوتاه آموزشهاي براي است مجاز دولت

 اي نامه ینیآ طبق ردیف این اعتبارات. نماید منظور بودجه قانون در اعتبار ردیف یک ساله هر سازي، خصوصی

 قانون) 44( چهارم و چهل اصل کلی سیاستهاي اجراء عالی شوراي تصویب به واگذاري هیئت پیشنهاد به که

  .شود می هزینه رسید، خواهد اساسی

 28ماده  

 اساسی قانون) 44( چهارم و چهل اصل کلی سیاستهاي اجراء براي نیاز مورد مالی تأمین شرایط و مالی منابع

  :است زیر شرح به

ایران مکلفند ساالنه حداقل ده میلیارد   وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزي جمهوري اسالمی -1

هاي غیر دولتی از خارج از  هاي بخش گذاري مالی سرمایه تأمیندالر خط اعتباري جهت ) 000/000/000/10(

  .کشور فراهم نمایند

دولت مکلف است سیاستهایی را اتخاذ نماید که از طریق هیئت امناء حساب ذخیره ارزي بانک مرکزي  -2

از مانده حساب ذخیره ارزي سال پیش را به بخش غیر %) 40(ایران و بانکهاي عامل چهل درصد  جمهوري اسالمی

هاي داراي توجیه فنی و اقتصادي به  دولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرح

برداشت از %) 40(درصد درهرصورت سهم بخش غیر دولتی در هر سال نباید از چهل. متقاضیان پرداخت نماید

  .حساب ذخیره ارزي در آن سال کمتر باشد
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منظور  شود به  ایران اجازه داده می به هیئت امناء حساب ذخیره ارزي و بانک مرکزي جمهوري اسالمی  -3

افزایش سهم تسهیالت ارزي به بخش غیر دولتی، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزي و یا ارز بانک مرکزي 

ن را به عنوان سپرده در بانکهاي عامل جهت باز کردن خط اعتباري ارزي توسط بانکهاي ایرا جمهوري اسالمی 

  .عامل و بانکهاي خارجی و پرداخت تسهیالت بیشتر منظور نماید

 29ماده  

 مادر شرکتهاي جمله از قانون این موضوع هاي واگذاري از حاصل وجوه کلی، سیاستهاي) د( بند به توجه با

  :شود می مصرف زیر موارد در و واریز کشور کل داري خزانه نزد خاصی حساب به عملیاتی و تخصصی

  اجتماعی، تأمینهاي مستضعف و محروم و تقویت  ایجاد خود اتکائی براي خانواده -1

منظور  هاي فراگیر ملی به از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونی%) 30(اختصاص سی درصد  -2

  این قانون،) 34(وع ماده فقرزدایی، شامل تخفیفهاي موض

  یافته،  ایجاد زیربناهاي اقتصادي با اولویت مناطق کمتر توسعه -3

هاي اقتصادي  ها و نوسازي و بهسازي بنگاه براي تقویت تعاونی) وجوه اداره شده(اعطاء تسهیالت  -4

تی در توسعه مناطق کمتر هاي غیر دول گذاري بخش هاي واگذار شده و نیز براي سرمایه غیردولتی با اولویت بنگاه

  یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون، توسعه

منظور توسعه اقتصادي  به %) 49(هاي غیر دولتی تا سقف چهل و نه  مشارکت شرکتهاي دولتی با بخش -5

  یافته، مناطق کمتر توسعه 

  تمام شرکتهاي دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون هاي نیمه تکمیل طرح -6

  هاي نوین با فناوري پیشرفته و پرخطر یفاء وظایف حاکمیتی دولت در حوزها -7

  ها جهت واگذاري سازي بنگاه بازسازي ساختاري، تعدیل نیروي انسانی و آماده -8

 1تبصره  

  .شد خواهد درج واحد جدولی در ساالنه بودجه قوانین در فوق بندهاي اعتبارات
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 2تبصره  

 با دارایی و اقتصادي امور وزارت توسط قانون این تصویب از ماه  سه مدت ظرف ماده این اجرایی نامه ینیآ

.رسد می وزیران هیئت تصویب به و تهیه تعاون وزارت و کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان همکاري
1

  

 30ماده  

 نفیذت ایران  اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه سوم برنامه قانون) 24( تا) 20( مواد

.گردد می
2

  

 1تبصره  

 با قانون این تصویب از ماه سه مدت ظرف حداکثر مزبور قانون) 24( ماده موضوع اجرایی دستورالعمل

  .رسید خواهد واگذاري هیئت تصویب به دارایی و اقتصادي امور وزارت پیشنهاد

 2تبصره  

 جمهوري اساسی قانون) 138( مهشت و سی و یکصد و) 85( پنجم و هشتاد اصول اجراء در شورا این مصوبات

 مجلس رئیس سوي از مغایرت اعالم صورت در. گردد می ارسال اسالمی شوراي مجلس ریاست براي ایران اسالمی

  .کند اقدام خود مصوبات لغو یا اصالح به نسبت است موظف شورا اسالمی، شوراي

 31ماده  

 آن و گردد می قطع ربط ذي اجرایی هاي ستگاهد با شده واگذار دولتی هاي بنگاه کارکنان استخدامی ارتباط

 به وابسته بازنشستگی خاص هاي صندوق تابع بازنشستگی مقررات نظر از که دولتی هاي بنگاه کارکنان از دسته

 اجراء در ربط ذي اجرایی هاي دستگاه با آنها استخدامی ارتباط و هستند دولتی شرکتهاي و مؤسسات و وزارتخانه

 رعایت با و شده فروخته واحدهاي در اشتغال ادامه صورت در توانند می گردد، می قطع ام،سه فروش سیاستهاي

                                                                                                                                      
مصوبه ) 44(قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سیاستهاي کلی اصل ) 29(نامه اجرایی ماده  آیین) 1

 24/5/1388ك مورخ 41672ت/104451شماره

برنامه سوم توسعه مصوبه  تنفیذي قانون) 21(نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیئت داوري موضوع ماده  آیین) 2

17/5/1388ك مورخ 41562ت/99597شماره 
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 بازنشستگی صندوق مقررات تابع همچنان کارفرما و شده بیمه سهم تفکیک به مقرر بیمه حق پرداخت ضوابط

  .باشند مربوط

تبصره  

 بیمه حق دریافت امور در اجتماعی ینتأم سازمان اختیارات و بیمه حق کسر به مربوط مقررات و قوانین کلیه

 1354 مصوب اجتماعی تأمین قانون) 50( و) 49( مواد جمله از بیمه حق پرداخت دیرکرد از ناشی جرائم اخذ و

  .بود خواهد مجري فوق هاي صندوق و افراد به نسبت

 32ماده  

 بهادار اوراق بازار قانون و نونقا  این اجراء از ناشی جرائم و تخلفات به رسیدگی براي است مکلف قضاییه قوه

 شکایات و دعاوي به منحصراً شعب این. کند تعیین را خاصی شعب  -1/9/1384مصوب -ایران اسالمی جمهوري

  .نماید  می رسیدگی قانون دو این به مربوط

تبصره  

 ماه شش مدت ظرف حداکثر را قانون این موضوع جرائم و تخلفات به رسیدگی الیحه است مکلف قضاییه قوه

  .نماید اسالمی شوراي مجلس تقدیم دولت طریق از قانون این تصویب از

 33ماده  

 المللی بین استانداردهاي با کیفیت ارزیابی هاي نظام انطباق به مکلف ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه

 بندي زمان شامل ماده این راییاج نامه ینیآ. باشد می اقتصادي هاي بنگاه کلیه در آن قانونمند و تدریجی اعمال و

 هیئت تصویب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه پیشنهاد به ماه سه مدت ظرف استانداردها اعمال

.رسید خواهد وزیران
1

  

  

                                                                                                                                      
قانون اساسی مصوبه ) 44(قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سیاستهاي کلی اصل ) 33(نامه اجرایی ماده  آیین) 1

28/5/1388ك مورخ 43180ت/109124شماره
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  ششم فصل

  عدالت سهام توزیع

 34ماده  

 درصد چهل تا ستا مجاز دولت اجتماعی، عدالت تأمین منظور  به  عمومی مالکیت گسترش سیاست اجراء در

 ضوابط با را قانون این) 2( ماده دو گروه موضوع بازار هر در واگذاري قابل هاي بنگاه سهام ارزش مجموع%) 40(

  :نماید واگذار کشور داخل مقیم ایرانی اتباع به ذیل

 تخفیف در%) 50(درصد  ن درآمدي با اولویت روستانشینان و عشایر، پنجاه ییدر مورد دو دهک پا - الف

  .قیمت سهام واگذاري با دوره تقسیط ده ساله

  .سال حسب مورد داده خواهد شد در مورد چهار دهک بعدي تقسیط تا ده   -ب

 1تبصره  

  .بود خواهد بورس در سهام نقدي فروش قیمت گذاري، قیمت مبناي

 2تبصره  

  .شود می منظور رآمدد کم اقشار به بالعوض هاي کمک حساب به ماده این »الف« بند در مذکور هاي تخفیف

 3تبصره  

 نهادهاي سایر و اجتماعی تأمین و رفاه وزارت همکاري با است مکلف دارایی و اقتصادي امور وزارت

 علمی کارهاي و ساز با را ماده این مشمول افراد قانون، این تصویب از پس سال یک مدت ظرف حداکثر ربط ذي

  .نماید فراهم را والنمشم به سهام واگذاري شرایط و شناسایی دقیق و 

 35ماده  

 از و شده  ساماندهی شهرستانی تعاونی شرکتهاي قالب در قانون این) 34( ماده »ب« و »الف« بندهاي مشمولین

 تجارت  قانون اساس بر و تشکیل  سهامی  شرکتهاي صورت به استانی گذاري سرمایه شرکتهاي آنها ترکیب

 الزم هاي کمک بهادار اوراق بورس در مذکور شرکتهاي شدن ذیرفتهپ جهت است  موظف دولت. کنند  می فعالیت

   .دهد انجام را
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قانون ) 44(قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاستهاي کلی اصل ) 35(قانون تفسیر نحوه اجراء ماده 

  :31/5/1389مصوب  1386اساسی مصوب 

   :موضوع استفساریه

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراء ) 35(از شرکتهاي سهامی مندرج در ماده آیا منظور  ماده واحده ـ

گذاري استانی باید در قالب آنها و  که شرکتهاي سرمایه 18/7/1386قانون اساسی مصوب ) 44(سیاستهاي کلی اصل 

نون اصالح قسمتی از قانون تجارت قا) 4(براساس قانون تجارت تشکیل شود همان شرکتهاي سهامی عام مندرج در ماده 

  باشد؟ می 14/12/1347مصوب 

قانون مذکور همان شرکتهاي سهامی عام مندرج در ماده ) 35(منظور از شرکتهاي سهامی مندرج در ماده  بلی: پاسخ

  باشد می 14/12/1347قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب ) 4(

 36ماده  

 بین مستقیماً را واگذاري قابل بنگاه هر از) 34( ماده موضوع مسها است موظف سازي خصوصی سازمان

 تعداد با متناسب استانی گذاري سرمایه شرکتهاي از یک هر سهم. کند تقسیم استانی گذاري سرمایه شرکتهاي

  .شد خواهد تعیین استان هر شهرستانی هاي تعاونی اعضاء

 1تبصره  

  .است معاف مالیات از استانی گذاري سرمایه شرکتهاي به سازي خصوصی سازمان از سهام انتقال و نقل

 2تبصره  

 همچنین سازي، خصوصی سازمان از سهام دریافت از ناشی استانی گذاري سرمایه شرکتهاي در سرمایه افزایش

 از مربوط استانی گذاري سرمایه شرکتهاي دارایی افزایش از ناشی شهرستانی تعاونی شرکتهاي در سرمایه افزایش

  .است معاف مالیات از ل،مح این

 37ماده  

 که میزانی به بورس به شرکتها این ورود از قبل استانی گذاري سرمایه شرکتهاي به شده واگذار سهام فروش

 و است مجاز بورس از خارج بازارهاي در شده واقع تخفیف مشمول نسبت همین به یا شده پرداخت آن اقساط

  .شود می آزاد وثیقه قید از نسبت همین به شده واگذار سهام
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 38ماده  

 مالکیت تداوم یا افزایش موجبات که نماید واگذار اي گونه به را) 34( ماده موضوع سهام است مکلف دولت

 موضوع اجرایی هاي دستگاه مدیران، انتخاب در. ننماید فراهم را واگذاري مشمول شرکتهاي در دولت مدیریت و

 این اجرایی نامه ینیآ. بود نخواهند استانی گذاري سرمایه شرکتهاي از توکال أخذ به مجاز قانون این) 86( ماده

 ظرف ربط ذي  نهادهاي همکاري با و تعاون وزارت و دارایی و اقتصادي امور وزارت مشترك پیشنهاد با فصل

 و چهل اصل کلی سیاستهاي اجراء عالی شوراي تصویب به و تهیه قانون این تصویب از ماه سه حداکثر مدت

  .رسید خواهد ایران  اسالمی جمهوري اساسی قانون) 44( هارمچ

تبصره  

 جمهوري اساسی قانون) 138( هشتم و سی و یکصد و) 85( پنجم و هشتاد اصول اجراء در شورا این مصوبات

 مجلس رئیس سوي از مغایرت اعالم صورت در. گردد می ارسال اسالمی شوراي مجلس ریاست براي ایران اسالمی

.کند اقدام خود مصوبات لغو یا اصالح به نسبت است موظف شورا المی،اس شوراي
1

  

  هفتم فصل

  آن وظایف و واگذاري هیئت

 39ماده  

 متشکل دارایی و اقتصادي  امور وزیر ریاست به واگذاري هیئت قانون این مواد اجراء در هماهنگی منظور به

  :گردد می تشکیل زیر اعضاء از

  اییوزیر امور اقتصادي و دار -1

  وزیر دادگستري -2

  ریزي کشور بدون حق رأي رئیس سازمان مدیریت و برنامه -3

  ربط بدون حق رأي ذي وزیر وزارتخانه  -4

   عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسالمی دو نفر از نمایندگان مجلس به  -5

                                                                                                                                      
 29/01/1388مورخ  63/ 226037/1صوبه شماره نامه اجرایی توزیع سهام عدالت م آیین) 1
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اقتصادي و  امور مصوبات هیئت مذکور را وزیر . سازي مستقر است دبیرخانه هیئت در سازمان خصوصی

  .کند  دارایی ابالغ می

 40ماده  

  :است زیر شرح به واگذاري هیئت اختیارات و وظایف

  هاي مشمول واگذاري هاي کلی واگذاري و تعیین تکلیف بنگاه مشی ها و خط اجراء برنامه -1-الف

نامه نظام اقساطی واگذاري و نحوه دریافت بهاي حقوق قابل واگذاري تهیه آیین -2
1

  

  هاي مذکور در همین چارچوب ها و نحوه اعمال شیوه گذاري بنگاه هاي قیمت نامه شیوه تهیه آیین -3

  مالی، حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چارچوب تعهدات خریداران و فروشنده تأمینتهیه نظام  -4

 نیروي صیانت و حفظ وبچارچ متضمن ضروري موارد در ها بنگاه ساختار اصالح انجام نحوه ضوابط تهیه -5

  شاغل انسانی

  ، واگذاري امر شفافیت و بهبود بسترسازي، براي تبلیغاتی - فرهنگی فعالیتهاي نامه نظام تهیه -6

  خارجی بورسهاي در واگذاري مشمول هاي بنگاه بلوکی واگذاري پیشنهاد تهیه -7

کارکنان و مدیران به ترجیحی سهام واگذاري نحوه نامه ینیآ تهیه -8
2

  

 1تبصره  

.برسد اساسی قانون) 44(  چهارم  و چهل  اصل کلی سیاستهاي اجراء عالی شوراي تصویب به باید فوق موارد
3

  

                                                                                                                                      
 18/12/1387مورخ  207947/206329/2/63نامه نظام اقساطی واگذاري و نحوه دریافت بهاي حقوق قابل واگذاري مصوبه شماره  آیین) 1

 20/12/1387مورخ  210680/198898/2/63نامه نحوه واگذاري سهام ترجیحی شماره  آیین) 2

هاي مذکور در همین چارچوب مصوبه شماره  ها و نحوه اعمال شیوه گذاري بنگاه هاي قیمت یی شیوهنامه اجرا آیین) 3

 20/12/1387مورخ  210678/196514/2/63
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 2تبصره  

 جمهوري اساسی قانون) 138( هشتم  و  سی و یکصد و) 85( پنجم و هشتاد اصول اجراء در شورا این مصوبات

 رئیس سوي از مغایرت اعالم صورت در و گردد می ارسال اسالمی شوراي مجلس ریاست براي ایران اسالمی

  .کند اقدام خود مصوبات لغو یا اصالح به نسبت است موظف شورا اسالمی، شوراي مجلس

  اندرکاران امر واگذاري نامه نحوه بیمه مجریان و دست تصویب آیین -1-ب

 بندي زمان و مدیریت پیمان و اجاره تجزیه، ادغام، انحالل، فروش، قابل موارد از یک هر فهرست تصویب -2

 میزان روش، اقدام، بندي زمان برنامه شامل مذکور فهرست. سال هر در آنها واگذاري روش و میزان همراه به الزم

 وزارت و دارایی و اقتصادي امور وزارت توسط مشترکاً بازار هر وضعیت به توجه با واگذاري شرایط سایر و

  .شود می تهیه ربط ذي

  واگذاري موارد تقیم تصویب -3

 طرفین تعهدات و اختیارات تعیین بر مشتمل واگذاري قراردادهاي تنظیم نحوه دستورالعمل تصویب -4

 مقررات و ضوابط چارچوب در جرائم و تخفیفات اعمال نحوه اقاله، یا فسخ شرایط تضمینها، و وثایق قراردادها،

  قانونی

نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاري از  تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگیهاي الزم و -5

طریق مذاکره با رعایت مفاد این قانون
1  

 تأمین مؤسسات سهام خرید تعهد یا نویسی پذیره تعهد قراردادهاي تنظیم نحوه اجرایی دستورالعمل تصویب -6

آنها الزحمه حق پرداخت ضوابط متضمن سرمایه
2

  

  قانون این) 30( ماده دستورالعمل تصویب -7

  

                                                                                                                                      
هاي الزم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در  هاي قابل واگذاري از طریق مذاکره و ویژگی دستورالعمل واگذاري سهام یا بنگاه) 1

 18/1/1388مورخ  223911از این طریق، مصوبه شماره موارد واگذاري 

نویسی یا تعهد خرید سهام مؤسسات تأمین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت  دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهاي تعهد پذیره) 2

 21/12/1387الزحمه آنها مصوب مورخ  حق
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  هشتم فصل

  آن وظایف و اساسی قانون) 44( چهارم و چهل اصل کلی سیاستهاي اجراء عالی شوراي

 41ماده  

 این در محوله وظایف ایفاء براي اساسی قانون) 44( چهارم و چهل اصل کلی سیاستهاي اجراء عالی شوراي

  :شود می تشکیل زیر اعضاء از مرکب قانون

  اول وي به عنوان رئیس شورارئیس جمهور یا معاون  -1

  )دبیر شورا(وزیر امور اقتصادي و دارایی  -2

  تعاون وزیر -3

  ربط ذي هاي وزارتخانه وزراء یا وزیر -4

  دادگستري وزیر -5

  اطالعات وزیر -6

  کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان رئیس -7

  ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک کل رئیس -8

  نظام صلحتم تشخیص مجمع دبیر -9

  کشور کل دادستان -10

  کشور کل بازرسی سازمان رئیس -11

  کشور محاسبات دیوان رئیس -12

  اسالمی شوراي مجلس انتخاب به مجلس نمایندگان از نفر سه -13

  ایران  اسالمی جمهوري سیماي و صدا سازمان رئیس -14

  ایران معادن و صنایع و بازرگانی اطاق رئیس -15

  ایران  اسالمی جمهوري مرکزي اونتع اطاق رئیس -16
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 و اقتصادي امور وزیر پیشنهاد به تعاونی و خصوصی هاي بخش از اقتصادي نظر صاحب و خبره نفر سه -17

  جمهور رئیس حکم با دارایی

  سازي خصوصی سازمان رئیس -18

  بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس -19

 1تبصره  

 رسد می تصویب به) 6( تا) 1( بندهاي در مذکور اعضاء توسط که شد خواهد اداره اي نامه ینیآ طبق شورا این

  .بود خواهد) 42( ماده تبصره مشمول نامه ینیآ این و

 2تبصره  

  .شود می تشکیل دارایی و اقتصادي امور وزارت نظر زیر شورا دبیرخانه

 42ماده  

 زیر شرح به اساسی قانون) 44(  چهارم و  چهل اصل کلی سیاستهاي اجراء عالی شوراي اختیارات و وظایف

  :است

  هاي اجرایی ساالنه مشی تبیین سیاستها و خط -1

  اساسی قانون) 44( چهارم و  چهل  اصل کلی سیاستهاي با مرتبط مقررات و قوانین اجراء فرآیند بر نظارت -2

  اساسی قانون) 44(  چهارم و چهل اصل کلی سیاستهاي اجراء براي تبلیغاتی - فرهنگی فعالیتهاي سازماندهی -3

 شورا این آن تصویب مرجع قانون این در که ضوابطی و ها نامه نظام ها، دستورالعمل ها، نامه ینیآ تصویب -4

  .است

 به اساسی قانون) 44(  چهارم و چهل اصل کلی سیاستهاي اهداف تحقق براي اجرایی هاي شاخص تصویب -5

  آنها اجراء بر دقیق نظارت اعمال منظور

  ملی اقتصاد بر بیگانگان سیطره و نفوذ از جلوگیري کارهاي و ساز نتدوی -6

  دولت نظارت و هدایت و گذاري سیاست نقش تبیین -7

  اساسی قانون) 44(  چهارم و  چهل  اصل کلی سیاستهاي اجراء در اجرایی هاي دستگاه بین هماهنگی ایجاد -8

  .کار و کسب فضاي بهبود و رآفرینیکا گذاري، سرمایه به عموم تشویق براي الزم تمهیدات -9
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تبصره  

  .نماید  می ابالغ دارایی و اقتصادي امور وزیر را شورا این مصوبات

  نهم فصل

  انحصار منع و رقابت تسهیل

 43ماده  

  .هستند فصل این مواد مشمول خصوصی و تعاونی دولتی، ، عمومی هاي بخش حقوقی و حقیقی اشخاص  تمامی

 44ماده  

 اشخاص بین) عملی یا و شفاهی الکترونیکی، کتبی، از اعم( تفاهم یا و توافق قرارداد، طریق از تبانی هرگونه

  :است ممنوع باشد رقابت در اخالل بتواند آن نتیجه که نحوي به باشد داشته دنبال به را زیر اثر چند یا یک که

ار به طور مستقیم یا مشخص کردن قیمتهاي خرید یا فروش کاال یا خدمت و نحوه تعیین آن در باز -1

  .غیرمستقیم

  محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کاال یا خدمت در بازار -2

  آمیز در معامالت همسان به طرفهاي تجاري تحمیل شرایط تبعیض -3

  آنهاملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به  -4

موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهاي دیگر که بنا بر عرف تجاري با  -5

  .موضوع قرارداد ارتباطی ندارد

  تقسیم یا تسهیم بازار کاال یا خدمت بین دو یا چند شخص -6

  محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار -7

تبصره  

  .است کار قانون تابع مزایا، و دستمزد تعیین منظور به کارفرمایی و کارگري هاي تشکل میان اردادهايقر
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 45ماده  

  :است ممنوع شود، می رقابت در اخالل به منجر که ذیل اعمال

  احتکار و استنکاف از معامله -الف

  ا خدمت موضوع معاملهاستنکاف فردي یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کاال ی -1

  وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معامالت آنها با رقیب -2

ذخیره یا نابود کردن کاال یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوي که این  -3

که به طور  یا خدمت در بازار شود، اعم از این سازي، اقدام یا امتناع منجر به باال رفتن ساختگی قیمت کاال ذخیره

  .مستقیم یا باواسطه انجام گیرد

  آمیز گذاري تبعیض قیمت -ب

عرضه و یا تقاضاي کاال یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا 

هاي جانبی  هاي حمل و سایر هزینه ینهتبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هز

  .آن باشد

  آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان قائل شدن شرایط تبعیض تبعیض در شرایط معامله -ج

   گذاري تهاجمی قیمت -د

تر از هزینه تمام شده آن به نحوي که لطمه جدي به دیگران وارد  نییعرضه کاال یا خدمت به قیمتی پا -1

  .یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شودکند 

  .ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدي به دیگران شود -2

تبصره  

  .است رقابت شوراي عهده بر جدي، لطمه تشخیص

  :کننده اظهارات گمراه  -هـ

  :هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که

یر واقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد کاال یا خدمت را به صورت غ -1

  .و یا کاال و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد
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  .کاالي تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیري یا کهنه را نو معرفی کند -2

سمتی از آن و یا وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداري، تعمیر کاال یا هر ق -3

  .تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد

  .شود، فریب دهد اشخاص را از حیث قیمت کاال یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می -4

  فروش یا خرید اجباري -و

  به خرید کاال یا خدمت دیگر یا بالعکسمنوط کردن فروش یک کاال یا خدمت  -1

وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضاي کاال یا  -2

  .خدمت دیگري ارتباط داده شود

  .معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد -3

   یا خدمت غیر استانداردعرضه کاال -ز

صالح از جمله راجع به  شده توسط مراجع ذي عرضه کاال و یا خدمت مغایر با استانداردهاي اجباري اعالم 

  .بندي کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته

  مداخله در امور داخلی و یا معامالت بنگاه یا شرکت رقیب -ح

یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا ترغیب، تحریک و 

ها و یا شرکتها یا  شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأي، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معامالت بنگاه

  .هاي مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد روش

  قتصادي مسلطسوء استفاده از وضعیت ا -ط

  :هاي زیر سوء استفاده از وضعیت اقتصادي مسلط به یکی از روش

  تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کاال یا خدمت به صورتی غیر متعارف -1

  منصفانه غیر قراردادي شرایط تحمیل -2

  بازار قیمت کاهش یا و افزایش منظور به تقاضا یا و عرضه مقدار تحدید -3

 فعالیت یک در رقیب شرکتهاي یا ها بنگاه حذف یا جدید رقباي ورود کردن مشکل منظور به مانع ایجاد -4

  خاص
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 چنین موضوع با ارتباطی تجاري، عرف یا ماهیتی نظر از که شرایطی پذیرش به قراردادها کردن مشروط -5

  باشد نداشته قراردادهایی

  .شود رقابت در اخالل به منجر که صورتی  به شرکتها سهام و سرمایه تملک -6

  محدود کردن قیمت فروش مجدد -ي

  :مشروط کردن عرضه کاال یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر

  .اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وي در تعیین قیمت فروش به هر شکلی -1

گاه یا شرکتی که از او کاال یا مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کاال یا خدمتی معین، براي بن -2

  .کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی خدمت خریداري می

  کسب غیر مجاز، سوء استفاده از اطالعات و موقعیت اشخاص -ك

ر آن به برداري غیر مجاز از هرگونه اطالعات داخلی رقبا در زمینه تجاري، مالی، فنی و نظای کسب و بهره -1

  نفع خود یا اشخاص ثالث

، قبل از افشاء یا اعالن عمومی آنها  برداري غیر مجاز از اطالعات و تصمیمات مراجع رسمی کسب و بهره -2

  و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث

  سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث -3

 46ماده  

 یا محدودیت ایجاد هدف با نیستند مجاز بنگاه یا شرکت کارکنان سایر یا نمشاورا مدیران، از یک هیچ

 داراي یا و مرتبط بنگاهی یا و شرکت در سمتی متصدي همزمان طور به بازار، چند یا و یک در رقابت در اخالل

  .باشند مشابه فعالیت

 47ماده  

 که کند تملک نحوي به را دیگر هاي بنگاه یا شرکتها سهام یا  سرمایه نباید حقوقی یا حقیقی شخص هیچ

  .گردد بازار چند یا و یک در رقابت در اخالل موجب
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تبصره  

  :است مستثنی ماده این شمول از زیر موارد

گري که به کار خرید و فروش اوراق بهادار  وسیله کارگزار یا کارگزار معامله تملک سهام یا سرمایه به  -1

  .هام براي اخالل در رقابت سوء استفاده نشودکه از حق رأي س اشتغال دارد، مادامی

هاي فعال در بازار یک کاال یا  دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکتها و بنگاه -2

  .ها نشود که منجر به اعمال حق رأي در این شرکتها یا بنگاه یک خدمت مشروط بر این

که حداکثر ظرف  اضطراري تملک شده باشد، مشروط بر این در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط -3

کند،   یک ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطالع شوراي رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین می

  .تملک ادامه نیابد

 48ماده  

  :است ممنوع زیر موارد در ها بنگاه یا شرکتها ادغام

  .اعمال شود) 45(اعمال مذکور در ماده  در جریان ادغام یا در نتیجه آن -1

  .هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کاال یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد -2

  .هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود -3

  .کننده در بازار شود  هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل -4

 1تبصره  

 ادغام طریق از جز فنی دانش به آنها دسترسی یا شرکتها و ها بنگاه فعالیت توقف از گیريپیش که مواردي در

  .است مجاز شود، ماده این) 4( و) 3( بندهاي به منجر ادغام چند هر نباشد، پذیر امکان

 2تبصره  

  .کند  می اعالم و تعیین رقابت شوراي را شدید تمرکز دامنه
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 49ماده  

 رقابت شوراي از خود اقدامات بر قانون این) 48( و) 47( مواد شمول مورد در انندتو می شرکتها و ها بنگاه

 از یک هر در تقاضا وصول تاریخ از ماه یک ظرف حداکثر است مکلف رقابت شوراي. کنند تکلیف کسب

 در. ندک اعالم متقاضی به مطمئن پیام دادن وسیله  به یا کتبی طور  به را نتیجه و بررسی را آن مذکور موارد

 سوي از پاسخ ارسال عدم یا استعالم موضوع اقدامات به قانون این) 48( و) 47( مواد شمول عدم اعالم صورت

  .شود می تلقی صحیح مذکور اقدامات مقرر، مدت ظرف شورا

 50ماده  

 از پردازند،  می خدمات یا کاالها) فروشی خرده( جزئی عرضه به که صنفی نظام قانون مشمول صنفی افراد

  .هستند مستثنی فصل این شمول

 51ماده  

 در شود، قانون این) 48( تا) 44(مواد نقض موجب نباید فکري مالکیت از ناشی انحصاري امتیازات و حقوق

  :کند اتخاذ را زیر تصمیم چند یا یک داشت خواهد اختیار رقابت شوراي صورت این

  دید دوره اعمال حقوق انحصاري،توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاري از جمله تح) الف

 تعهدات و شرایط از بخشی یا تمام انجام از انحصاري حقوق با مرتبط مصالحه یا توافق قرارداد، طرف منع) ب

  .آن در مندرج

ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاري در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهاي  ابطال قراردادها، توافق) ج

  .ادهاین م» ب«و » الف«

 52ماده  

 مشابه یا اطالعات ترجیح، تخفیف، معافیت، اعتباري، ارزي، ریالی،( دولتی امتیاز اعطاء و کمک هرگونه

 شود، رقابت در اخالل یا بازار در تسلط موجب که شرکت یا بنگاه چند یا یک به آمیز تبعیض صورت به ،)آن

  .است ممنوع
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 53ماده  

 انتخاب شرایط و ترکیب. شود می تشکیل »رقابت شوراي« عنوان حتت شورایی فصل این اهداف به نیل براي

  :است زیر شرح به شورا اعضاء

  ترکیب اعضاء - الف

سه نماینده مجلس از بین اعضاي کمیسیونهاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از  -1

  .اظرعنوان ن به  هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شوراي اسالمی 

  .دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه -2

  .نظر اقتصادي برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارایی و حکم رئیس جمهور دو صاحب -3

  .یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادي به پیشنهاد وزیر دادگستري و حکم رئیس جمهور -4

  .نظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور دو صاحب -5

  .جمهور رئیس حکم و معادن و صنایع وزیر پیشنهاد به صنعت در نظر صاحب یک -6

ریزي کشور و حکم  نظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه یک صاحب -7

  .رئیس جمهور

  .هاد وزیر امور اقتصادي و دارایی و حکم رئیس جمهوریک متخصص امور مالی به پیشن -8

  .یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران -9

  .ایران  یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزي جمهوري اسالمی -10

 1تبصره  

 رئیس حکم با و اعضاء پیشنهاد به) 2( بند موضوع شورا، عضو اقتصادي نظران صاحب بین از شورا رئیس

  .شود می منصوب جمهور

 2تبصره  

  .شود می منصوب شورا رئیس حکم با و اعضاء پیشنهاد به شورا اعضاء بین از رئیس نایب

  شرایط انتخاب اعضاء -ب

  تابعیت جمهوري اسالمی ایران، -1
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  سن، سال چهل حداقل بودن دارا -2

 کارشناسی مدرك حداقل و حقوقدان و ياقتصاد نظر صاحب اعضاء براي معتبر دکتراي مدرك بودن دارا -3

  مالی، و زیربنایی خدمات و صنعتی و تجاري نظران صاحب براي

 ورشکستگی به قطعی محکومیت یا و  اسالمی مجازات قانون مکرر) 62( ماده موضوع محکومیتهاي نداشتن -4

  تقلب، به یا تقصیر به

  مرتبط، و مفید کار سابقه سال ده حداقل بودن دارا -5

 اداري تخلفات به رسیدگی قانون) 9(ماده موضوع باال به» د« بند از  انتظامی قطعی محکومیت نداشتن -6

  )7/9/1372 مصوب(

تبصره  

  .بود نخواهد انتخاب مانع افراد بودن بازنشسته قاضی، استثناء به

 54ماده  

 قالب در رقابت ملی مرکز رقابت، شوراي اي دبیرخانه فعالیتهاي و اجرایی و کارشناسی امور انجام منظور به

 اقتصادي امور وزارت پیشنهاد به آن تشکیالت که شود می تشکیل جمهور رئیس نظر زیر مستقل دولتی اي مؤسسه

 شوراي پیشنهاد با رقابت ملی مرکز تشکیالت بعدي تغییرات. شود می تعیین وزیران هیئت تصویب و دارایی و

  .بود خواهد وزیران هیئت تصویب و کشور زيری برنامه و مدیریت سازمان تأیید و رقابت

 1تبصره  

  .باشد می نیز رقابت ملی مرکز رئیس رقابت، شوراي رئیس

 2تبصره  

 و ها وزارتخانه پیمانی و  رسمی کارکنان با اولویت رقابت ملی مرکز نیاز مورد انسانی نیروي تأمین در

  .است دولتی مؤسسات و ها دستگاه

 3تبصره  

 و اقتصادي امور وزارت پیشنهاد به رقابت ملی مرکز کارکنان و رقابت شوراي عضاءا تشویق نامه ینیآ

  .رسد می وزیران هیئت تصویب به دارایی
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 55ماده  

  :است زیر شرح به رقابت شوراي اعضاء تخلفات به رسیدگی نحوه یا رویه و اشتغال تصدي، دوره

انتصاب مجدد آنان براي عضو قاضی دو  دوره تصدي عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و -1

  .دوره و براي سایر اعضاء یک دوره دیگر مجاز خواهد بود

شوند، به میزان بقیه دوره تصدي عضو قبلی   دوره تصدي کسانی که به دالیلی جانشین اعضاء شورا می -2

  .خواهد بود

شورا و هیئت تجدید نظر  اعطاء مأموریت به کارمندان دولت و قوه قضاییه براي عضویت آنان در -3

  .است الزامی

توانند همزمان شغل و یا  افراد مذکور نمی. وقت است صورت تمام اشتغال رئیس و اعضاء شوراي رقابت به -4

  .، خصوصی یا تعاونی داشته باشند مسئولیت دیگري در بخش عمومی

تبصره  

 مذکور اعضاء و کنند تدریس موظف ساعات اندازه به حداکثر که صورتی در ها دانشگاه علمی هیئت اعضاء

  .هستند مستثنی بند این شمول از قانون این) 53( ماده) الف( بند) 10( و) 9( ،)8( اجزاء در

به تخلفات اعضاء شوراي رقابت و هیئت تجدید نظر، به جز قاضی منتخب رئیس قوه قضاییه و نیز  -5

گی به تخلفات اداري و به تخلفات قاضی منتخب کارمندان مرکز ملی رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسید

  .قضات رسیدگی خواهد شد هاي انتظامی  رئیس قوه قضاییه، طبق مقررات قانونی در دادسراها و دادگاه

 56ماده  

  :است زیر شرح به آن استقالل نحوه و شورا اعضاء شغلی موقعیت تضمین

یل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در توان برخالف م  هیچ یک از اعضاء شوراي رقابت را نمی -1

  :موارد زیر

  .ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا - الف

  .این قانون) 53(ماده » ب«بند » 5«و » 3«محکومیتهاي مذکور در جزءهاي  -ب
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  .این قانون) 76(و ) 75(استفاده از مقررات مواد  محکومیت قطعی به دلیل سوء - ج

  .از دست دادن اهلیت استیفاء -د

غیبت غیر موجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیر متوالی در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص  -هـ

  .اکثریت اعضاء شوراي رقابت

و ) 75(این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد ) 68(نقض تکالیف و محدودیتهاي موضوع ماده  -و

  .ثریت اعضاء شوراي رقابتبه تشخیص اک) 76(

گیري داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضاء شورا و همچنین در صورت بروز موجبات  در صورت کناره -2

عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دالیل و مدارك و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئیس شورا 

مرجع مزبور مکلف . شود صاب عضو جانشین اعالم میکننده عضو، جهت انت  یا نایب رئیس وي به مرجع انتصاب

این قانون، عضو جانشین را انتخاب و ) 53(است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چارچوب ماده 

  .به شوراي رقابت معرفی کند

راتی که به و یا اظها توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چارچوب وظایف قانونی  اعضاء شوراي رقابت را نمی -3

  .کنند، تحت تعقیب قرار داد  استناد قانون می

  .گیري مطابق مقررات این فصل از استقالل کامل برخوردار است شوراي رقابت در رسیدگی و تصمیم -4

 57ماده  

. داشت خواهد رسمیت رئیس نایب او غیاب در و رئیس ریاست به و اعضاء سوم دو حضور با شورا جلسات

 و بود خواهد معتبر نباشد کمتر رأي پنج از که آن بر مشروط رأي صاحب اعضاي اکثریت رأي با شورا تصمیمات

 قاضی یک حداقل رأي که داشت خواهد اعتبار صورتی در قانون این) 61( ماده خصوص در شورا تصمیمات

  .باشد مثبت آن در نیز عضو

 58ماده  

  :دارد نیز را زیر اختیارات و وظایف شورا این مواد، سایر در شده تصریح موارد بر عالوه
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هاي ضد رقابتی و معافیتهاي موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این  تشخیص مصادیق رویه -1

  .معافیتها در خصوص امور موردي مندرج در این قانون

  ).48(تا ) 44(ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کاالها و خدمات مرتبط با مواد  -2

  .هاي داخلی شورا هاي الزم به منظور اجراء این فصل و دستورالعمل و ابالغ راهنماها و دستورالعملتدوین  -3

  .ارائه نظرات مشورتی به دولت براي تنظیم لوایح مورد نیاز -4

تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کاالها و خدمات انحصاري در هر  -5

  .ررات مربوطمورد با رعایت مق

 59ماده  

 پیشنهاد است، طبیعی انحصار مصداق آن بازار که خاص خدمتی یا کاال حوزه در تواند می رقابت شوراي

  تنظیمی اختیارات و وظایف از قسمتی و ارائه وزیران هیئت به تصویب براي را بخشی کننده  تنظیم نهاد تشکیل

  .نماید واگذار یبخش کننده  تنظیم نهاد به را مزبور حوزه در خود

. شود کننده بخشی به پیشنهاد شوراي رقابت با تصویب هیئت وزیران تعیین می  ترکیب اعضاء نهادهاي تنظیم

این قانون است و اعضاء آنها در حیطه وظایف و ) 53(ماده » ب«شرایط انتخاب اعضاء این نهادها، مطابق بند 

  .این قانون براي اعضاء شوراي رقابت را بر عهده دارند بینی شده در اختیارات تفویض شده، مسئولیتهاي پیش

تواند مغایر با این قانون یا مصوبات شوراي رقابت در زمینه  کننده بخشی نمی در هر حال هیچ نهاد تنظیم 

  .کند بگیرد یا اقدامی   تسهیل رقابت تصمیمی

 60ماده  

  :است زیر شرح  به تحقیق و بازرسی براي شورا اختیار

  رسیباز - الف

هاي طرح  شوراي رقابت اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهاي خود براي رسیدگی به دعاوي و پرونده

ها و تفتیش آنها و نیز  ها و شرکتها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه شده، بنگاه



  ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران  برنامه پنج مجموعه                                                                 608

  

شرکت در جلسات مجامع . ها، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند جواز بازرسی از فعالیتهاي اقتصادي، اموال، رایانه

  .آوري اطالعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیئت مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است و جمع عمومی 

  تحقیق -ب

به شورا اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهاي خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی 

  :موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد

  .عنه براي حضور در شورا یا مرکز به منظور انجام تحقیقات از او احضار مشتکی -1

احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به منظور رسیدگی به شکایات ضروري تشخیص داده  -2

  .شود

مرتبط با ) از کاغذي یا الکترونیکی اعم (ستندات و سوابق گزارش، اطالعات، مدارك، م  درخواست -3

  .هاي ضد رقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی رویه

  .دعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصصی و دریافت اظهار نظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی -4

 1تبصره  

 حسب مورد هر در ماده این اءاجر در را آن محدوده و بازرسی و تحقیقات مجوز صدور باید رقابت شوراي

 با قضات بین از( قضاییه قوه رئیس توسط منظور بدین که قاضی  پنج از یکی یا شورا عضو قضات از یکی از مورد

 دوهفته ظرف حداکثر است موظف قاضی. کند درخواست شوند،  می معرفی و انتخاب) سابقه سال ده حداقل

  .است قاضی حکم به طمنو بازرسی و تحقیقات انجام. بگیرد تصمیم

 2تبصره  

 طبق که حقوقی و حقیقی متخصص اشخاص و تخصصی مؤسسات به را بازرسی و تحقیق امر تواند می شورا

  .کند ارجاع اند، شده صالحیت احراز و تشکیل خاص قوانین
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 61ماده  

 ضد هاي رویه از مورد چند یا یک که کند احراز الزم تحقیقات انجام یا شکایات وصول از پس شورا هرگاه

 چند یا یک مورد حسب تواند می است، شده اعمال بنگاهی توسط قانون این) 48( تا) 44( مواد موضوع رقابتی

  :بگیرد را زیر تصمیم

) 48(تا  ) 44(هاي ضد رقابتی موضوع مواد  دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه -1

  .این قانون

  .هاي ضد رقابتی مورد نظر هاي مرتبط با آن از ادامه رویه ن توافق یا توافقدستور به توقف طرفی -2

  .ضد رقابتی یا عدم تکرار آن  دستور به توقف هر رویه -3

  .در جهت شفافیت بیشتر بازار رسانی عمومی اطالع -4

  .اند این قانون انتخاب شده) 46(دستور به عزل مدیرانی که برخالف مقررات ماده  -5

  .این قانون حاصل شده است) 47(ها یا شرکتها که برخالف ماده  ر به واگذاري سهام یا سرمایه بنگاهدستو -6

این قانون انجام شده و یا ) 48(الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخالف ممنوعیت ماده  -7

  .الزام به تجزیه شرکتهاي ادغام شده

هاي ضد رقابتی موضوع مواد  و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویهدستور استرداد اضافه درآمد  -8

  .صالح قضایی است از طریق مراجع ذي این قانون تحصیل شده ) 48(تا ) 44(

  .دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص -9

یا هیئت مدیره شرکتها یا ارائه  عمومی صورتجلسات مجامع  دستور به اصالح اساسنامه، شرکتنامه یا -10

  . هاي شرکتها و مؤسسات بخش عمومی پیشنهاد الزم به دولت درخصوص اصالح اساسنامه

  .ها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاري الزام بنگاه -11

ریال، در ) 000/000/000/1(ریال تا یک میلیارد ) 000/000/10(تعیین جریمه نقدي از ده میلیون  -12

  .این قانون) 45(هاي ماده  صورت نقض ممنوعیت

هاي امور  نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدي متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترك وزارتخانه آیین

  .رسد تصویب هیئت وزیران می  بازرگانی و دادگستري تهیه و به اقتصادي و دارایی، 
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62ماده  

 شکایت اساس بر یا و رأساً است مکلف و است رقابتی ضد هاي رویه به رسیدگی مرجع تنها رقابت شوراي

 سازمان کشور، محاسبات دیوان محل، دادستان یا کل  دادستان جمله از حقوقی یا حقیقی از اعم شخصی هر

 هاي انجمن صنفی، هاي تشکل دولت، به ابستهو نهادهاي و سازمانها بخشی، هاي کننده  تنظیم کشور، کل بازرسی

 ضد هاي رویه درخصوص تحقیق و بررسی دولتی، غیر سازمانهاي دیگر و کنندگان مصرف حقوق از حمایت

  .بگیرد  تصمیم قانون این) 61( ماده چارچوب در و آغاز را رقابتی

. به طرفین ابالغ نماید شورا مکلف است براي رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را

  .توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا الیحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند طرفین می

تبصره  

 قانون این مقررات مطابق باشد رقابت در اخالل موجب چنانچه صنفی نظام قانون هشتم فصل موضوع تخلفات

 به رقابت شوراي اعضاء از یکی از مرکب اي کمیته با اختالف حل ،اختالف بروز صورت در. شد خواهد رسیدگی

 به نفر یک و صنفی نظام قانون) 53( ماده موضوع نظارت عالی هیئت از نماینده نفر یک شورا، رئیس انتخاب

 وزارت در کمیته، استقرار محل. است قطعی هیئت این اعضاء اکثریت رأي. بود خواهد دادگستري وزیر انتخاب

  .بود خواهد ستريدادگ

 63ماده  

 در نظر تجدید قابل نفع ذي به ابالغ تاریخ از روز بیست ظرف ،)61( ماده موجب به رقابت شوراي تصمیمات

 در. بود خواهد ماه دو خارج مقیم اشخاص براي مدت این. است قانون این) 64( ماده موضوع نظر تجدید هیئت

 تجدید هیئت در شورا تصمیمات تأیید صورت در همچنین و شده یاد مدت در نظرخواهی تجدید عدم صورت

  .است قطعی تصمیمات این نظر،

تبصره  

 هزینه به باید قطعیت از پس باشد، داشته عمومی جنبه شورا تشخیص به شورا، تصمیمات که مواردي در

  .شود منتشر کثیراالنتشار جراید از یکی در علیه محکوم
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 64ماده  

  :است زیر شرح  به هیئت این در گیري تصمیم نحوه و انتخاب شرایط نظر، دیدتج هیئت ترکیب استقرار، محل

  :شود هیئت تجدید نظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل می -1

  سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه - الف

  و دارایی و حکم رئیس جمهورنظر اقتصادي به پیشنهاد وزیر امور اقتصادي  دو صاحب -ب

نظر در فعالیتهاي تجاري و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترك وزراء صنایع و معادن و  دو صاحب - ج

  بازرگانی و حکم رئیس جمهور

سایر شرایط انتخاب . اعضاء هیئت تجدید نظر باید حداقل داراي پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند -2

ین ضوابط مرتبط با دوره تصدي اعضاء، اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت اعضاء و همچن

و ) 55(و مواد ) 53(ماده » ب«و حقوق و مزایاي آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند  شغلی و ضوابط استخدامی 

  .این قانون ذکر شده است) 56(

  :زیر استشرح  گیري هیئت تجدید نظر به نحوه تصمیم -3

تصویب اکثریت اعضاء آن است، ولی رأي تجدید نظر در مورد  تصمیمات هیئت تجدید نظر منوط به  - الف

  .این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیئت باشد) 61(تصمیمات ماده 

اشخاص حقیقی و حقوقی  تواند، امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و هیئت تجدید نظر می -ب

  .اند، ارجاع کند متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صالحیت شده

تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصالح  هیئت تجدید نظر می - ج

  .کند یا مستقالً تصمیم دیگري بگیرد

  .االجراء خواهد بود قطعی و الزمشرح بند فوق  تصمیمات هیئت تجدید نظر به -د

تواند طرفین دعوا را براي اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل  هیئت تجدید نظر می -4

توانند حضوراً یا با ارائه الیحه دفاعیه نسبت به اداي توضیحات در جلسه رسیدگی به  آنها بنا به تشخیص خود می

در غیر این صورت هیئت با توجه به مدارك و مستندات مضبوط در پرونده، تصمیم  پرونده مطروحه اقدام نمایند،

  .مقتضی خواهد گرفت
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 65ماده  

 است اجراء قابل نفع ذي به ابالغ از پس قانون این ) 61( ماده» 12« بند مورد در جز رقابت شوراي تصمیمات

  .شد نخواهد اجراء مانع) 63( ماده موجب به نفع ذي نظرخواهی تجدید و

گیري هیئت  تواند همزمان با تجدید نظرخواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم نفع می در هر صورت ذي

تجدیدنظر، توقف اجراء تصمیم شوراي رقابت را تقاضا کند و هیئت تجدید نظر فوراً به تقاضا رسیدگی کرده و 

  .ي رقابت را صادر کندیا تضمین مناسب دستور توقف اجراء تصمیمات شورا تأمینتواند با أخذ  می

 66ماده  

 ظرف حداکثر توانند می قانون، این در مذکور رقابتی ضد هاي رویه از دیده  خسارت حقوقی و حقیقی اشخاص

 به رقابتی، ضد هاي  رویه اعمال بر مبنی نظر تجدید هیئت یا رقابت شوراي تصمیمات قطعیت زمان از سال یک

 در قانون این مقررات رعایت ضمن دادگاه. بدهند دادخواست دار صالحیت دادگاه به خسارت جبران منظور

 به را تجدیدنظر هیئت یا رقابت شوراي قطعی رأي رونوشت خواهان که کند  می رسیدگی دادخواست به صورتی

  .باشد کرده پیوست مذکور دادخواست

تبصره  

 طریق از قطعیت از پس و داشته عمومی جنبه نظر تجدید هیئت یا رقابت شوراي تصمیمات که مواردي در

 شمول بر مبنی رقابت شوراي از گواهی أخذ با توانند می نفع ذي ثالث اشخاص شود، می منتشر کثیراالنتشار جراید

 به منوط خسارت، جبران به حکم صدور. بدهند دار صالحیت دادگاه به را خود دادخواست آنها، بر مذکور تصمیم

 قرار صدور با گواهی صدور تقاضاي بر مبنی خواهان درخواست صورت در دادگاه و است مذکور گواهی ارائه

 این موضوع درخواستهاي به شورا رسیدگی. نماید  می خودداري رسیدگی از رقابت شوراي پاسخ اعالم تا اناطه،

  .بود خواهد نوبت از خارج تبصره

 67ماده  

 دار صالحیت دادگاه از و باشد داشته شاکی سمت قانون این موضوع جرائم کلیه در تواند می رقابت شوراي

  .کند رسیدگی درخواست  عمومی منافع به شده وارد خسارت جبران براي
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 68ماده  

 زیر شرح به رقابت ملی مرکز کارکنان و نظر تجدید هیئت رقابت، شوراي اعضاء هاي محدودیت و تکالیف

  :است

هاي  قانون آیین دادرسی دادگاه) 91(ه گیري در موارد موضوع ماد ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم -1

  .و انقالب در امور مدنی عمومی 

تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیر مستقیم یا معافیت 

  .از تکلیفی براي عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود

تبصره  

 جلسات در شرکت از نظر تجدید هیئت یا رقابت شوراي اعضاء از افرادي یا فرد وقف محدودیت به بنا چنانچه

 درخواست مزبور، عضو کننده  معرفی مرجع از نظر تجدید هیئت یا رقابت شوراي شوند، منع گیري تصمیم و شورا

  .کند  می موضوع این به رسیدگی براي را جایگزین عضو معرفی

  وظیفه حفظ اطالعات داخلی -2

اء شوراي رقابت، هیئت تجدید نظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبالً در این اعض

ها، شرکتها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه  سمتها مشغول به کار بوده است، نباید اطالعات داخلی بنگاه

فیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره طور مخ اند، فاش کنند یا به  یا به این مناسبت از آنها اطالع یافته

  .بگیرند

  ممنوعیت اظهار نظر قبل از اتخاذ تصمیم -3

اعضاء شوراي رقابت و هیئت تجدید نظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم، 

  .شفاهی اظهار نظر کنندها، شرکتها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا  درخصوص تخلفات بنگاه

 69ماده  

 فصل این با مرتبط هاي دستورالعمل و ها نامه ینیآ ضوابط، به عموم دسترسی امکان است موظف رقابت شوراي

  .کند منتشر عموم براي و تنظیم را فصل این اجراء سالیانه عملکرد گزارش و فراهم را
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 70ماده  

 دادگستري مدنی احکام اجراء واحد توسط مورد سبح نظر تجدید هیئت یا رقابت شوراي قطعی تصمیمات

  .شود می اجراء

 71ماده  

 به شکایات وصول و استعالمات ثبت تحقیق، بازرسی، نحوه جمله از فصل این موضوع اجرایی نامه ینیآ

  .رسد می وزیران هیئت تصویب به ماه  شش مدت ظرف حداکثر رقابت شوراي پیشنهاد

 72ماده  

 اعم رقابتی ضد هاي رویه به رسیدگی جریان در یا فصل این موضوع مجوزهاي یا گواهی أخذ براي کس هر

 در تواند می که مدارکی و اسناد و اطالعات ارائه از یا و کند واقع خالف اظهارات تحقیقات و بازرسی مرحله از

 شوراي به که کس هر همچنین و کند خودداري باشد، مؤثر نظر تجدید هیئت و رقابت شوراي تصمیمات نتیجه

 اطالعات، یا کند تسلیم واقع خالف یا جعلی اسناد و مدارك رقابت ملی مرکز و نظر تجدید هیئت رقابت،

 کند، نابود مستقیم غیر یا مستقیم طور  به آنها قالب از نظر  صرف را رقابتی ضد هاي رویه با مرتبط اسناد و مدارك

) 000/000/10( میلیون ده از نقدي جزاي به یا سال یک تا هما سه از تعزیري حبس به کند، تحریف یا دهد تغییر

  .شد خواهد محکوم مجازات دو هر به یا ریال) 000/000/100( میلیون یکصد تا ریال

چنانچه ارائه اسناد و مدارك یا بیان اظهارات خالف واقع یا جعلی منجر به أخذ گواهی یا مجوزهاي مذکور 

نفع، حسب مورد حکم به  ذي ه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضاي در این فصل شده باشد، دادگاه عالو

  .کند  ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می

 73ماده  

 و شود درخواست فصل این مقررات برابر او نظر اظهار یا شهادت که نظري  صاحب یا خبره یا کارشناس هر

 تعزیري حبس به شود، واقع مؤثر نظر تجدید هیئت و قابتر شوراي تصمیمات در که دهد شهادتی واقع برخالف
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 یا ریال ) 000/000/300( میلیون سیصد تا ریال) 000/000/30( میلیون سی از نقدي جزاي به یا سال سه تا یک از

  .شد خواهد محکوم مجازات دو هر

تبصره  

  .باشد می نیز  سالمیا مجازات قانون در مقرر مجازات مشمول کذب شهادت فوق، مجازاتهاي بر عالوه

 74ماده  

 آنها صاحبان یا مدیران یا و شرکتها یا ها بنگاه اي حرفه و تجاري اعتبار به زدن صدمه قصد به کس هر

 است، بوده واهی شود ثابت رسیدگی از پس که باشد کرده تسلیم نظر تجدید هیئت یا رقابت شوراي به شکایتی

 یا وارده خسارت معادل نقدي جزاي به یا سال دو تا ماه شش از حبس به خسارت جبران به محکومیت بر عالوه

  .شد خواهد محکوم مجازات دو هر

 75ماده  

 شده اشخاص سایر یا و ها بنگاه شرکتها، داخلی اطالعات حفظ به مکلف فصل این موجب به که کس هر

 به مورد حسب بگیرد،  بهره یگرد اشخاص یا خود نفع به اطالعات این از یا و کند افشاء یا و منتشر را آن است،

 میلیون چهارصد تا ریال) 000/000/40( میلیون چهل از نقدي جزاي یا سال دو تا ماه شش از تعزیري حبس

 خواهد محکوم اطالعات انتشار یا و افشاء از ناشی خسارات جبران نیز و مجازات دو هر یا ریال) 000/000/400(

  .شد

 76ماده  

 هر همچنین و رقابت ملی مرکز کارکنان و رؤسا نظر، تجدید هیئت اعضاء قابت،ر شوراي اعضاء از یک هر

 براي قانون این مقررات از که دیگري شخص هر نیز و آنها قرارداد طرف اشخاص و آنها بگیران  حقوق از یک

 جبران بر الوهع کند، استفاده  سوء حقوقی یا حقیقی اشخاص اي حرفه و تجاري اعتبار یا مالی منافع به زدن  ضربه

 میلیون  پانصد تا ریال) 000/000/50( میلیون پنجاه از نقدي جزاء یا سال پنج تا سه از تعزیري  حبس به خسارات

  .شد خواهد محکوم مجازات دو هر یا ریال) 000/000/500(
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 77ماده  

 مرتکب و دشو می محسوب  انتظامی تخلف قانون این) 68( ماده» 3« و» 2« ،»1« بندهاي از یک هر نقض

 محاکمه) 55( ماده» 5« بند در مذکور مراجع از یکی در مورد حسب قانون این در مذکور مجازاتهاي بر عالوه

  .شد خواهد

 78ماده  

 به شود، رقابت ملی مرکز بازرسان و مأموران بازرسی و تحقیقات انجام از مانع شکلی هر به که کس هر

 در و شد خواهد محکوم ریال) 000/000/20( میلیون بیست تا لریا) 000/000/5( میلیون پنج از نقدي جزاي

 اضافه شده تعیین نقدي جزاي به ریال) 000/000/1( میلیون یک مبلغ روز، هر ازاي به تراشی مانع ادامه صورت

  .شد خواهد

 79ماده  

  :است زیر شرح  به حقوقی اشخاص مجازات

فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این  -1

  .ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون براي اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد

بگیران آن انجام  چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق  -2

فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسئولیت شود،  می) 1(گیرد، عالوه بر آنچه که مشمول بند 

  .کیفري خواهد داشت

بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطالع آنان انجام  چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق -3

ع از وقوع اند یا بالفاصله پس از اطال گرفته یا آنان همه توان خود را براي جلوگیري از ارتکاب آن به کار برده

  .اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد صالح اعالم کرده جرم آن را به شوراي رقابت یا مراجع ذي

تبصره  

 امر، این در اشخاص دخالت یا اساسنامه در امر این بینی پیش صورت در خسارت، جبران لزوم موارد در

  .بود خواهند سئولم ماده این در مذکور افراد با متضامناً حقوقی اشخاص
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 80ماده  

  .است صالح ذي دادگاه به دادخواست تقدیم به منوط قانون این موضوع خسارات مطالبه

 81ماده  

 باشد، شده بینی پیش دیگر قوانین در تري سنگین مجازاتهاي فصل، این در مذکور جرائم درخصوص چنانچه

  .شد خواهد اعمال تر سنگین مجازاتهاي

 82ماده  

 و جاري مقررات مطابق ، عمومی هاي دادگاه و دادسراها در فصل این ) 78( تا) 72( مواد وعموض جرائم به

  .شود می رسیدگی نوبت از خارج و قانون این مقررات

 83ماده  

 ملی مرکز و نظر تجدید هیئت رقابت، شوراي با همکاري به مکلف دادگستري ضابطان قانون، این اجراء در

  .هستند رقابت

 84ماده  

 خدمات و کاالها بهاي شاخص رشد با متناسب بار یک سال سه هر فصل این در مندرج نقدي جزاي غمبال

 و رقابت شوراي پیشنهاد با شود، می اعالم  رسمی طور  به ایران  اسالمی  جمهوري مرکزي بانک توسط که مصرفی

  .شود می تعدیل وزیران هیئت تصویب

  متفرقه مواد - دهم فصل

 85ماده  

 موقع به و صحیح اجراء مسئول قانون، این) 86( ماده موضوع اجرایی هاي دستگاه از یک هر مقام باالترین

 به یکبار ماه سه هر را کار پیشرفت گزارش است موظف و باشد می قانون این در آنها براي شده مقرر تکالیف
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 یا تعلل یا تأخیر صورت در. دنمای ارائه اساسی قانون) 44( چهارم و چهل اصل کلی سیاستهاي اجراء عالی شوراي

 هفته یک ظرف حداکثر است موظف دستگاه مقام باالترین قانون این در شده مشخص وظایف انجام در توقف

 بندهاي تخلف احراز و رسیدگی از پس است موظف هیئت. کند معرفی اداري تخلفات هیئت به را خاطی فرد

 تأخیر، علت چنانچه. نماید اعمال خاطی فرد به نسبت را ريادا تخلفات به رسیدگی قانون) 9( ماده) ط( تا) ج(

 تشخیص، از پس ماه دو ظرف حداکثر است موظف دولت باشد، قانون در نارسایی یا و اشکال توقف، یا تعلل

  .نماید تقدیم  اسالمی شوراي مجلس به فوریت یک قید با را قانون اصالح الیحه

 86ماده  

 کشور  عمومی محاسبات قانون) 4( ماده موضوع دولتی شرکتهاي و دولتی هاي مؤسسه ها، وزارتخانه کلیه

 که دولت به وابسته انتفاعی مؤسسات و دولتی شرکتهاي اجرایی، هاي دستگاه کلیه همچنین و 1/6/1366 مصوب

 رانای نفت ملی شرکت جمله از است، آنها نام تصریح یا نام ذکر مستلزم آنها بر  عمومی مقررات و قوانین شمول

 گسترش سازمان آن، تابعه شرکتهاي و نفت وزارت به وابسته شرکتهاي سایر آن، به وابسته و تابعه شرکتهاي و

 شرکتهاي و ایران معدنی صنایع و معادن نوسازي و توسعه سازمان آن، تابعه شرکتهاي و ایران صنایع نوسازي و

 سهام همچنین و کاال توزیع و تهیه مرکز آن، تابعه شرکتهاي و ایران ملی صنایع تصفیه حال در سازمان آن، تابعه

 خاص قانون تابع که شرکتهایی و دولتی غیر شرکتهاي در الذکر فوق شرکتهاي و سازمانها ها، دستگاه به متعلق

  .بود خواهند قانون این مقررات مشمول اقتصادي فعالیتهاي در اعتباري مؤسسات و بانکها و باشند می

 87ماده  

 امور وزارت پیشنهاد با است نشده مشخص آن تهیه مرجع که قانون این نیاز مورد هاي نامه ینیآ کلیه

 موضوع هاي نامه ینیآ. رسید خواهد وزیران هیئت تصویب به ماه  شش  مدت ظرف حداکثر دارایی و اقتصادي
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 امور وزارت ريهمکا با تعاون وزارت پیشنهاد به باشد نشده مشخص آنها تهیه مرجع که قانون این سوم فصل

.رسید خواهد وزیران هیئت تصویب به و تهیه دارایی و اقتصادي
1

  

 88ماده  

 به را قانون این اجراء عملکرد گزارش بار یک ماه  شش هر است مکلف دارایی و اقتصادي امور وزارت

 منتشر عموم اطالع براي و ارائه  اسالمی شوراي مجلس و نظام مصلحت تشخیص مجمع به ها تبصره و مواد تفکیک

  .نماید

 89ماده  

 اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه  چهارم برنامه قانون) 161( ماده شمول از قانون این

  .است مستثنی ایران 

 90ماده  

 هاي بنگاه سایر یا و واگذاري مشمول هاي بنگاه خدمات یا کاالها فروش قیمت دلیل هر  به دولت چنانچه

 و تکلیفی قیمت التفاوت مابه است مکلف دولت کند، تکلیف بازار قیمت از کمتر قیمتی به را دولتی غیر بخش

 ها بنگاه این بدهی از یا و کند پرداخت اجراء سال در دولت منابع و اعتبارات محل از و تعیین را شده تمام هزینه

  .نماید کسر مالیاتی امور سازمان به

 91ماده  

 فعالیتهاي در دولتی غیر بخش پذیري مسئولیت و مشارکت براي مساعدتر هرچه شرایط تأمین منظور به

  :اقتصادي

                                                                                                                                      
قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سیاستهاي کلی ) 86(هاي اجرایی موضوع ماده  اي و دستگاه سازمانهاي توسعه) 1

   24/5/1388ك مورخ 43081ت/104460مصوبه شماره ) 44(اصل 
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هاي اقتصادي نظر مشورتی  توانند در بررسی لوایح و طرح می کلیه کمیسیونهاي مجلس شوراي اسالمی  - الف

  .فعاالن اقتصادي را کسب و مورد استفاده قرار دهند

گیري در دولت مجازند در تصمیمات اقتصادي  هاي تصمیمها، شوراها و ستاد کلیه کمیسیونها، هیئت -ب

  .خود، نظر فعاالن اقتصادي را جویا شده و مورد توجه قرار دهند

 در تعاون اطاق و ایران معادن و صنایع و بازرگانی اطاق نماینده یا رئیس عضویت است موظف دولت

 پس این از. بخشد رسمیت مربوطه هاي مهنا ینیآ یا قانون اصالح طریق از را اقتصادي گیري تصمیم شوراهاي

 شوراي اعضاء ترکیب به  رسمی عضو عنوان  به تعاون اطاق و ایران معادن و صنایع و بازرگانی اطاق رئیس

 حمایت و جلب قانون موضوع( خارجی گذاري سرمایه هیئت ارزي، ذخیره حساب امناء هیئت اقتصاد،

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه سوم برنامه قانون موضوع( واگذاري عالی هیئت و) خارجی گذاري سرمایه

  .شود می اضافه) ایران  اسالمی جمهوري

ها و  گونه پرونده هاي اقتصادي به داوري، در داوري این قوه قضاییه موظف است با تشویق ارجاع پرونده - ج

  .عمل آورد ی نهایت استفاده را بههمچنین بازرسی در موضوعات اقتصادي، از ظرفیتهاي کارشناسی بخش غیر دولت

اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور  -د

ساز و کار الزم براي ساماندهی و هماهنگی تشکلهاي اقتصادي و کسب نظرات فعاالن اقتصادي را فراهم  سه قوه، 

اي تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادي پیشنهادهاي نموده و با کمک به ایجاد فض

در این راستا، اطاقها موظفند با تأسیس واحد پایش و پیگیري اجراء سیاستهاي . کارشناسانه الزم را ارائه نمایند

سیاستهاي کلی اصل عالی اجراء  هاي منظم الزم را به شوراي قانون اساسی، گزارش) 44(چهل و چهارم  کلی اصل 

ایجاد فضاي مساعد کارآفرینی و «نویس قانون  تقدیم نمایند و همچنین پیش قانون اساسی ) 44(چهل و چهارم 

  .را تهیه و ارائه کنند » رفع موانع کسب و کار

 92ماده  

 نسخ بعدي قوانین در که مادام و گردد می نسخ آن با مغایر مقررات و قوانین کلیه قانون این تصویب تاریخ از

  .بود خواهد معتبر نشود، قید نظر مورد ماده و قانون این نام ذکر با و صریحاً قانون این مقررات و مواد اصالح یا و
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هشتم بهمن ماه یک هزار و  شنبه مورخ  تبصره در جلسه علنی روز دو 90ماده و  92قانون فوق مشتمل بر 

از سوي مجمع تشخیص مصلحت  25/3/1387در تاریخ تصویب و  سیصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسالمی 

  .نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد

 18/4/1351قانون پولی و بانکی کشور مصوب  44ماده

  44ماده  

هاي آن و دستورات بانک مرکزي ایران که به موجب این  نامه تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین 

  :شود موجب مجازاتهاي انتظامی زیر خواهد بود می صادر هاي آن نامه قانون یا آیین

  .تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف -  1

  .پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست هزار ریال براي ایام تخلف -  2

  .ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباري غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم -  3

هاي انتظامی هیأت انتظامی بانکها  جع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازاتمر 

کل یک نفر نماینده کانون بانکها و یک نفر از اعضاي شوراي  خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان

  .دبیر کل بانک سمت دادستان هیأت را خواهد داشت. پول و اعتبار به انتخاب شورا

احکام هیأت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در شوراي پول و اعتبار خواهد بود و رأي  

  .شورا قطعی است

  1تبصره  

این ماده وسیله بانک مرکزي ایران از بانک یا مؤسسه مربوط وصول و به  2و بند  43وجوه موضوع ماده 

  .خواهد شد حساب درآمد عمومی منظور

  2تبصره  

ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یک از مجازاتهاي انتظامی براي تخلفات و ترتیب درخواست 

اي  نامه رسیدگی مجدد و اجراي تصمیمات هیأت رسیدگی و شوراي پول و اعتبار مطابق آیین تجدید نظر و طرز

  .رسید خواهد بود که به تصویب شوراي پول و اعتبار خواهد
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1/9/1384ون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب قان 45و  4مواد  

 4ماده

  .اتخاذ تدابیر الزم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجراي این قانون - 1

  .وطتعیین سیاستها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاستهاي کلی نظام و قوانین و مقررات مرب - 2

  .هاي الزم براي اجراي این قانون جهت تصویب هیأت وزیران پیشنهاد آئین نامه - 3

  .تصویب ابزارهاي مالی جدید - 4

صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها، بازارهاي خارج از بورس، شرکتهاي سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه  - 5

  .وجوه و شرکتهاي تأمین سرمایه

  .بودجه و صورتهاي مالی سازمانتصویب  - 6

  .نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان - 7

  .تصویب نوع و میزان وصولیهاي سازمان و نظارت بر آنها - 8

  .الزحمه آن حسابرس سازمان و تعیین حق -انتخاب بازرس  - 9

  .انتخاب اعضاي هیأت مدیره سازمان -10

  .ي هیأت مدیره سازمانتعیین حقوق و مزایاي رئیس و اعضا -11

  .الزحمه آنان انتخاب اعضاي هیأت داوري و تعیین حق -12

  .اعطاي مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکتهاي پذیرفته شده خود در بازارهاي جهانی -13

  .اعطاي مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس -14

  .خارجی در بورساعطاي مجوز به بورس جهت معامالت اشخاص  -15

  .به بازار اوراق بهادار مربوط باشدهیئت وزیران سایر اموري که به تشخیص  -16

تبصره  

  .االجراء خواهد بود مصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور اقتصادي و دارایی الزم

 45ماده

حداقل موارد زیر  هر ناشري که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده است، مکلف است

  :را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان تعیین خواهد شد، به سازمان ارائه نماید
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  .صورتهاي مالی ساالنه حسابرسی شده -  1

  .اي شامل صورتهاي مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورتهاي مالی سه ماهه صورتهاي مالی میاندوره -  2

  .اظهارنظر حسابرسگزارش هیأت مدیره به مجامع و  -  3

  .اطالعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه گذاران دارد -  4

-  19/12/1380گذاري خارجی مصوب  قانون تشویق و حمایت سرمایه 3ماده  

 3ماده  

ن قانون شوند از تسهیالت و حمایتهاي ای هاي خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می گذاري سرمایه

  :ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند  گذاري سرمایه این. برخوردارند

  .باشد هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می گذاري مستقیم خارجی در زمینه سرمایه -الف  

و » بیع متقابل «، » مشارکت مدنی «ها در چارچوب روشهاي  هاي خارجی در کلیه بخش گذاري سرمایه -ب 

سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادي طرح مورد   که برگشت» برداري و واگذاري خت، بهرهسا«

  .گذاري ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهاي دولتی نباشد سرمایه

 تبصره  

این ماده و ) ب(مندرج در بند » برداري و واگذاري ساخت، بهره «مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهاي 

است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادي  سود مترتب بر آن مستهلک نشده

  .باشد گذار خارجی مجاز می سرمایه پذیر توسط سرمایه

 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید به منظور تسهیل اجراي سیاستهاي کلی اصل

25/9/1388اساسی مصوب  چهل و چهارم قانون

1ماده  

  :باشد اصـطالحات و عـباراتی که در این قانون به کـار رفته است داراي معانی زیر می
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گذاري منتشر و در  گذاري؛ اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه گواهی سرمایه - الف

گذاري به آنها ارائه  گذار و مبلغ سرمایه ایهگذاري اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرم ازاء سرمایه

  .شود می

سهام شناور آزاد؛ بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آمادة عرضه و فروش آن سهام  -ب

  .باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند می

بازار اوراق بهادار « است که به موجب قانون سازمانی : سازمان بورس و اوراق بهادار - ج

  .شود نامیده می» سازمان« است و در این قانون  شده تشکیل  1/9/1384مصوب» ایران اسالمی جمهوري

نهاد واسط؛ یکی از نهادهاي مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران است که  -د

  .قوداسالمی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نمایدتواند با انجام معامالت موضوع ع می

گذاري را در  گذاري، نهاد مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه صندوق سرمایه -هـ

  .کند گذاري می موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه

2 ماده  

و ) 19(با مجوز سازمان، صندوقهاي موضوع بندهاي  سازمان ثبت اسناد و امالك کشور موظف است صرفاً

گذاري مشترك موضوع  و صندوقهاي سرمایه» بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران« قانون ) 1(مادة ) 20(

و سایر  25/2/1387مصوب » ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن« قانون ) 14(ماده ) 1(بند 

شوند،  قررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران نهاد مالی محسوب میصندوقهایی را که به موجب م

  .باشند این صندوقها از تاریخ ثبت داراي شخصیت حقوقی می. ثبت نماید

3 ماده  

مـسؤولیت . شود گذاري بانام صادر می ، گواهی سرمایه)2(گذاري در صندوقهاي موضوع ماده  در ازاء سرمایه

  .گذاري آنها است در این صنـدوقها محدود به میزان مبلغ سرمایه گذاران سرمایه



  625 ... ارجاعی قوانین:فصل دوم/در برنامه پنجم توسعه قوانین و مقررات تنفیذي و ارجاعی: بخش سوم

4 ماده  

  :طبق ضوابط زیر خواهدبود) 2(تأسیس، ثبت، فعالیت، انحالل و تصفیه صندوقهاي موضوع ماده 

  .مدت فعالیت این صندوقها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود - الف

. باشد ریال می) 5.000.000.000(گذاري پنج میلیارد  تشکیل صندوقهاي سرمایه حداقل سرمایه الزم براي -ب

گذاري را با  تواند حداقل سرمایۀ الزم براي تشکیل صندوقهاي سرمایه شوراي عالی بورس و اوراق بهادار می

  .درنظرگرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد

گذاري صندوقها از  نحوه نقل و انتقال گواهی سرمایهمتغیر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و  - ج

  .طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامۀ صندوق قید شود

شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک  می  بینی صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش -د

  .حسابرس داشته باشد/رکن ناظر به عنوان بازرس

ظایف، اختیارات و مسؤولیتهاي ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهدة اشخاص حقوقی و -هـ

حدود مسؤولیت و اختیارات هر یک از ارکان در . واجد شرایطی خواهدبود که باید در صندوق قبول سمت نمایند

  .شرایط تعیین کرد توان از بین اشخاص حقیقی واجد کننده را می رکن اداره. شود اساسنامه تعیین می

نحوة تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحالل آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و  -و

  .باشد مگر این که شرایط الزم براي ادارة صندوق را از دست بدهد مدیرصندوق مدیرتصفیه نیز می

  .باشد گذاري طبق اساسنامۀ آنها می  ادارة صندوقهاي سرمایه

5ه ادم  

و فعالیت آنها و نیز اختالف بین ) 2(گذاري در صندوقهاي موضوع ماده  هرگونه اختالف ناشی از سرمایه

  .شود رسیدگی می» بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران« ارکان صندوق در هیأت داوري موضوع قانون 
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6 ماده  

حات بعدي آن به شرح زیر اصالح، تبصرة و اصال 3/12/1366قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب ) 143(ماده 

  :ابقاء گردید) 2(و ) 1(هاي  به عنوان تبصره) 3(و ) 2(هاي  آن حذف و تبصره) 1(

هاي کاالیی  از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کاالهایی که در بورس%) 10(معادل ده درصد ـ 143ماده

بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها براي معامله در  از مالیات%) 10(رسد و ده درصد  پذیرفته شده و به فروش می

از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها براي %) 5(شود و پنج درصد  بورسهاي داخلی یا خارجی پذیرفته می

شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهاي  معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می

شرکتهایی که سهام آنها . شود اند با تأیید سازمان بخشوده می ه در این بورسها یا بازارها حذف نشدهپذیرفته شد

براي معامله در بورسهاي داخلی یا خارجی یا بازارهاي خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی 

شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر  سهام%) 20(که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد 

  .شوند معافیتهاي فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می

7 ماده  

الحاق  1366مالیاتهاي مستقیم مصوب    مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون) 143(متن زیر به عنوان مادة 

  شود؛ می

کتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شر مکرر ـ143ماده

ارزش فروش سهام و حق تقدم %) 5/0(بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد 

سهام وصول خواهدشد و از این بابت وجه دیگري به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و 

  .زوده خرید و فروش مطالبه نخواهدشدمالیات بر ارزش اف

دهنده  کارگزاران بورسها و بازارهاي خارج از بورس مکلفند مالیات یادشده را به هنگام هر انتقال از انتقال

وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، 

رستی حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل رسید آن را به همراه فه

  .ارسال کنند
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گذاري در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهاي حاصل از  تمامی درآمدهاي صندوق سرمایه -1 تبصره

ار جمهوري اسالمی ایران مصوب قانون بازار اوراق بهاد) 1(ماده ) 24(گذاري در اوراق بهادار موضوع بند  سرمایه

و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت  1384

معاف   2/3/1387مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 

  .به نخواهدشدر و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالباشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدو می

این ماده به استثناء سود ) 1(سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره  -2 تبصره

گذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یادشده نزد  الشرکه شرکتها و سود گواهیهاي سرمایه سهام و سهم

  .شود هاي قابل قبول براي تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می ء هزینهسازمان جز

شده در بورس  در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته -3 تبصره

رس خارجی بفروشد، از این یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهاي خارج از بو

  .گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهدشد بابت هیچ

گذاري مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادي دیگري خارج از مجوزهاي صادره از  صندوق سرمایه - 4 تبصره

  .باشد سوي سازمان نمی

8ماده  

سها، بازارهاي خارج از بورس و بور« عبارت  27/11/1380قانون مالیاتهاي مستقیم اصالحی ) 104(در مادة 

و » بانکها« قبل از کلمۀ » کارمزد معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورسها و بازارهاي خارج از بورس

  .شود اضافه می» حمل و نقل« قبل از عبارت » قرارداد« کلمۀ 

9ماده  

  :گردد می قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصالح) 12(ماده ) 11(بند 

الحسنه مجاز و  ـ خدمات بانکی و اعتباري بانکها، مؤسسات و تعاونیهاي اعتباري و صندوقهاي قرض11

  .خدمات معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورسها و بازارهاي خارج از بورس
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10ماده  

آنها مشمول احکام مندرج در معامالت کاال و اوراق بهادار در بورسهاي کاالیی و کلیه فعالیتهاي اشخاص در 

فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران بوده و مرتکبان جرائم مندرج در ذیل فصل مذکور با 

  .همان قانون تحت پیگرد قرار خواهندگرفت) 52(رعایت مادة 

11ماده  

مد آن دسته از داراییهایی که نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بردرآ

وجوه حاصل از اقدامات تأمین . گیرد معاف است تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می

گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز  مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می

دستورالعمل مربوط به . باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیردشود و هرگونه برداشت از این حساب 

فعالیت نهادهاي واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شوراي عالی بورس و اوراق بهادار 

  .خواهدرسید

12 ماده  

بهادار معاف از  درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط براي تأمین مالی از طریق عرضۀ عمومی اوراق

هزینۀ استهالك ناشی از افزایش . گیرد گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ

هاي قابل قبول مالیاتی  ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوي که باشد جزء هزینه

  .نخواهدبود

13 ماده  

، ناشران اوراق بهادار و تشکلهاي خود انتظام شامل اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل باید مدیران نهادهاي مالی

در صورت فقدان یا سلب . اي الزم برخوردار باشند فاقد محکومیت قطعی کیفري مؤثر بوده و از صالحیت حرفه

ادشده خودداري نموده کننده موظف است از انتخاب آنان به سمتهاي ی اي نامبردگان، مرجع انتخاب صالحیت حرفه

اي مدیران مذکور صرفاً  شرایط و معیارهاي صالحیت حرفه. و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید
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از حیث تحصیالت و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوة سلب صالحیت آنها توسط سازمان، به موجب 

  .رسد میهیئت وزیران ورس و اوراق بهادار به تصویب اي خواهدبود که به پیشنهاد شوراي عالی ب  نامه آئین

14 ماده  

ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالی و تشکلهاي خود انتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب 

شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان  می

تواند  قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران می) 35(و ) 7(اقدامات انضباطی مندرج در مواد عالوه بر 

ریال ) 1.000.000.000(ریال تا یک میلیارد ) 10.000.000(نسبت به اخذ جریمۀ نقدي از متخلفین از ده میلیون 

یزان جرایم نقدي متناسب با عمل ارتکابی به نامۀ مربوط به تعیین م آئین. اقدام و به حساب خزانه واریز نماید

  .رسد میهیئت وزیران هاي اموراقتصادي و دارایی و دادگستري تهیه و به تصویب  پیشنهاد مشترك وزارتخانه

1 تبصره  

مبالغ جزاي نقدي هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی که توسط 

شود با پیشنهاد شوراي عالی بورس و اوراق بهادار و  ایران به طور رسمی اعالم میبانک مرکزي جمهوري اسالمی 

  .شود تعدیل میهیئت وزیران تصویب 

2 تبصره  

االجراء بوده و از طریق دوایر اجراء ثبت و اجراء احکام دادگاهها قابل  ها الزم آراء صادره درخصوص جریمه

  .وصول است

3 تبصره  

ش سازمان درخصوص وقوع جرائمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجراي تواند گزار قوه قضائیه می

صالح قضائی اقدام  قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذي) 52(مادة 

ئی مربوط کارکنان سازمان در اجراي دستورات قضا. نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستري تلقی نماید می

دادرسی کیفري  به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسؤولیتهایی را که براي ضابطان دادگستري در قانون آئین

  .شوند کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می. باشند تصریح یا بیان شده است دارا می
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15 ماده  

ورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در ب

شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به  مبتنی بر کاال که در بورس کاال پذیرفته می

در صورت خودداري ناشران و شکایت صاحبان اوراق . موقع و در چهارچوب مقررات، توزیع و پرداخت شود

سازمان، موضوع در هیأت داوري قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران طرح و آراء صادره در بهادار یا 

  .این خصوص از طریق اجراء احکام دادگاهها قابل اجراء است

16 ماده  

در صورت درخواست سازمان، کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهاي مالی و تشکلهاي خود 

اسناد، مدارك، اطالعات و گزارشهاي موردنیاز براي انجام وظایف و مسؤولیتهاي قانونی سازمان را  انتظام موظفند

تواند نسبت به ارائه اطالعات، اسناد، مدارك و گزارشهاي مذکور به مراجع و نهادهی  سازمان می. ارائه کنند

مدیران . تهاي قانونی آنها اقدام نمایدالمللی با موافقت دادستان کل در چهارچوب صالحی صالح داخلی و یا بین ذي

) 49(اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداري از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده 

  .شوند قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران محکوم می

1 تبصره  

ماید که موارد ارائه شده جزء اسرار در صورتی که ارائه دهندة اطالعات، اسناد، مدارك و گزارش اعالم ن

تصمیم . شود گیري می مدیره سازمان مطرح و تصمیم تجاري وي محسوب و غیرقابل انتشار است، موضوع در هیأت

  .االتباع و مبناي اقدام خواهدبود مدیره سازمان درخصوص موضوع، الزم هیأت

2 تبصره  

آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زیان واردشده به شود و در صورت افشاء   اسرار تجاري محرمانه تلقی می

که افشاء اسرار تجاري توسط سازمان و در غیر موارد  باشد مشروط براین دهندة اسناد، مدارك و اطالعات می ارائه

  .قانونی صورت گرفته باشد
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3 تبصره  

، )13(موضوع مواد دولت، شرکتهاي دولتی و شهرداریها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار 

  .این قانون مستثنی هستند) 16(و ) 15(، )14(

17 ماده  

هاي کاالیی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورسها مورد  خرید و فروش کاالهاي پذیرفته شده در بورس

ي ها، سازمانها، نهادها و دستگاههاي دولتی و عمومی و دستگاهها گیرند توسط وزارتخانه داد و ستد قرار می

  .اجرائی نیاز به برگزاري مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد

18 ماده  

  .گذاري خارج نماید دولت مکلف است کاالي پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت

تبصره  

  .دارو از شمول این ماده مستثنی است

رشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چها

به تأیید شوراي  16/10/1388یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 

  .نگهبان رسید

-  22/6/1374قانون ممنوعیت ورود برخی از کاالهاي غیر ضرور مصوب

 ماده واحده  

، )هاي گازدار، آب میوه الشعیر، انواع کوال، نوشابه ءما (هاي خارجی  از تاریخ تصویب این قانون ورود نوشابه

باشد و واردکنندگان  جات ممنوع می وارداتی، شکالت، انواع آدامس و سایر شیرینی بازي، سیگارهاي اسباب

  .شوند بعدي آن می و اصالحات 1312مشمول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 
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 تبصره  

گردد از شمول این ماده مستثنی  شود و همراه مسافر وارد می ه میآن مقدار که عرفاً به آن سوغات گفت

  .باشد می

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز چهارشنبه بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و  

  .ستبه تأیید شوراي نگهبان رسیده ا 1374.6.29اسالمی تصویب و در تاریخ  سیصد و هفتاد چهار مجلس شوراي

  اکبر ناطق نوري علی -رئیس مجلس شوراي اسالمی  

-  13/2/1311موادي از قانون تجارت مصوب 

 6ماده  

هر تاجري به استثناي کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگري را که وزارت عدلیه به موجب 

  :دهد داشته باشد می مقام این دفاتر قرار نظامنامه قائم

  .دفتر روزنامه -1

  .دفتر کل -2

  .دفتر دارایی -3

  .دفتر کپیه -4

  در ورشکستگی - باب یازدهم  

  در کلیات -فصل اول  

  412ماده  

  .شود ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می

توان  مرگ او نیز میالفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از  حکم ورشکستگی تاجري را که حین 

  .صادر نمود
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  در اعالن ورشکستگی و اثرات آن - فصل دوم  

  413ماده  

تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدي او حاصل شده است 

تر تجارتی خود حساب دارایی و کلیه دفا بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت توقف خود را به دفتر محکمه

  .را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید

  414ماده  

  :صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد

  .تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح) 1

  .صورت کلیه قروض و مطالبات) 2

  .نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی صورت) 3

مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید  -در صورت توقف شرکتهاي تضامنی  

  .ضمیمه شود

  415ماده  

  :شود ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعالم می

  .بر حسب اظهار خود تاجر) الف 

  .نفر از طلبکارهابه موجب تقاضاي یک یا چند ) ب

  .العموم بدایت بر حسب تقاضاي مدعی) ج

  416ماده  

محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ 

  .توقف محسوب است
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  417ماده  

  .شود حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می

  418ماده  

م از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حک

در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در . ممنوع است ورشکستگی عاید او گردد

ره دارد به جاي او از اختیارات و حقوق مزبو مقام قانونی ورشکسته بوده و حق تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم

  .استفاده کند

  419ماده  

از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید 

  .کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود -طرفیت او تعقیب کند  بر مدیر تصفیه اقامه یا به

  420ماده  

تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوي مطروحه اجازه  محکمه هر وقت صالح بداند می

  .دهد

  421ماده  

همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض 

  .شود حال مبدل می
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  422ماده  

یا براتی را قبولی نوشته سایر  طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده هر گاه تاجر ورشکسته فته

باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن  طلب یا برات می فته اشخاصی که مسئول تأدیه وجه

  .را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند

  423ماده  

  :خواهد بود هر گاه تاجر بعد از توقف معامالت ذیل را بنماید باطل و بالاثر

هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بالعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول ) 1

  .باشد

  .تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد) 2

  .به ضرر طلبکاران تمام شود هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و) 3

  424ماده  

هر گاه در نتیجه اقامه دعوي از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاري بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا 

شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود براي فرار از اداي دین یا براي اضرار به  مقام قانونی آنها ثابت بر قائم

المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر  حین موده که متضمن ضرري بیش از ربع قیمتطلبکارها معامله ن

سال از تاریخ وقوع  اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوي فسخ در ظرف دو

  .شود معامله در محکمه پذیرفته می

  425ماده  

علیه باید پس از قطعی شدن حکم  فسخ معامله را صادر نماید محکومهر گاه محکمه به موجب ماده قبل حکم 

المعامله آن را قبل از آنکه دارایی  بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین مالی را که موضوع معامله

  .دادتصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد  تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در
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  426ماده  

اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوري یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل 

  .موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد بود عین و منافع مالی که -

  در تعیین عضو ناظر - فصل سوم  

  427ماده  

شود محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین  که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعالن می در حکمی

  .خواهد کرد

  428ماده  

  .عضو ناظر مکلف است به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن است

  429ماده  

ناظر به محکمه راپرت  تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صالحیت محکمه است عضو

  .خواهد داد

  430ماده  

  .شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردي ممکن است که این قانون معین نموده

  431ماده  

  .مرجع شکایت محکمه است که عضو ناظر را معین کرده

  432ماده  

  .تواند عضو ناظر با تبدیل و دیگري را به جاي او بگمارد محکمه همیشه می
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  در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته - چهارم فصل  

  433ماده  

  .دهد محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهر و موم را نیز می

  434ماده  

مهر و موم باید فوراً توسط عضو ناظر به عمل آید مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت 

  .ممکن باشد در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن صورت شود دارایی تاجر در یک روز

  435ماده  

عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف  414 - 413اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده 

  .تاجر را خواهد داد

  436ماده  

اقدامات خود از اداره و تسویه  قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به واسطه

  .خواهد جلوگیري کند می شدن عمل ورشکستگی

  437ماده  

در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد امین صلح 

د بالفاصله این اقدام خود یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهر و موم نماید و بای تواند بر حسب تقاضاي یک می

  .العموم اطالع دهد را به مدعی

  438ماده  

ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر  انبارها و حجره

  .موم شود
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  439ماده  

و موم نخواهد  مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاء ضامن مهر -در صورت ورشکستگی شرکتهاي تضامنی 

ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر  شد مگر اینکه حکم

  .شده باشد

 تبصره  

  .در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است

  در مدیر تصفیه -فصل پنجم  

  440ماده  

ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت  محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در

  .کند مدیریت تصفیه معین می

  441ماده  

اقدامات مدیر تصفیه براي تهیه صورت طلبکاران و اخطار به آنها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود 

قانون معین شده بر طبق  کلی وظایف مدیر تصفیه عالوه بر آن قسمتی که به موجب این را معرفی نمایند و به طور

  .شد شود معین خواهد نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می

  442ماده  

  .الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد میزان حق

  در وظایف مدیر تصفیه - فصل ششم  

  در کلیات - مبحث اول  

  443ماده  

  .یین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضاي انجام آن را خواهد نموداگر مهر و موم قبل از تع
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  444ماده  

دهد که اشیاء ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر  عضو ناظر به تقاضاي مدیر تصفیه به او اجازه می

  :خارج نماید و موم شده است از توقیف

  .حوائج ضروري تاجر ورشکسته و خانواده او الزم است البسه و اثاثیه و اسبابی که براي -  1

  .اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید -  2

اشیایی که براي به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن الزم است در صورتی که توقیف  - 3

  .آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد

  .فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود اشیاء مذکور در 

  445ماده  

فروش اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاه داشتن آنها مفید 

  .آید می انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر به توسط مدیر تصفیه به عمل نیست و همچنین به کار

  446ماده  

دفتردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را به اتفاق عضو ناظر یا امین صلحی که آنها را مهر و موم نموده است 

  .نماید آن که ذیل دفاتر را بست آنها را به مدیر تصفیه تسلیم می از توقیف خارج کرده پس از

اوراق تجارتی هم که وعده آنها  -ه قید کند مجلس کیفیت دفاتر را به طور خالص دفتردار باید در صورت 

نسبت به آنها باید اقدامات تأمینیه به عمل آید از توقیف خارج  نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته شود و یا

فهرستی که از مدیر  شود تا وجه آن را وصول نماید و مجلس ذکر و به مدیر تصفیه تحویل می شده در صورت

دهد  سایر مطالبات را مدیر تصفیه در مقابل قبضی که می -گردد  به عضو ناظر تسلیم می شود تصفیه گرفته می

شود و اگر  رسد به مدیر تصفیه تسلیم و به توسط او باز می مراسالتی که به اسم تاجر ورشکسته می نماید وصول می

  .تواند شرکت کند می خود ورشکسته حاضر باشد در باز کردن مراسالت
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  447ماده  

اش را از  تواند نفقه خود و خانواده جر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگري براي اعاشه نداشته باشد میتا

  .نماید در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین می. ددارایی خود درخواست کن

  448ماده  

براي حضور او منتها چهل و هشت ساعت  نماید مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را براي بستن دفاتر احضار می

تاجر ورشکسته  -صورتی که تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام به عمل خواهد آمد  شود در مهلت داده می

  .تواند در موقع کلیه عملیات تأمینیه حاضر باشد می

  449ماده  

ر تصفیه آن را فوراً به وسیله در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد مدی

  .کند نماید تنظیم می اطالعاتی که تحصیل می دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر

  450ماده  

عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به اوضاع و احوال ورشکستگی از تاجر 

یحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توض ورشکسته و شاگردها و

  .مجلس ترتیب دهد صورت

  در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی -مبحث دوم  

  451ماده  

مدیر تصفیه پس از تقاضاي رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی نموده و تاجر ورشکسته را هم در این 

  .تعدم حضور او مانع از عمل نیس کند ولی موقع احضار می
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  452ماده  

یکی از نسختین . نماید شود صورت دارایی را در دو نسخه تهیه می مدیر تصفیه به تدریجی که رفع توقیف می

  .ماند شده و دیگري در نزد او می به دفتر محکمه تسلیم

  453ماده  

د کند صورت تواند براي تهیه صورت دارایی و تقویم اموال از اشخاصی که الزم بداند استمدا مدیر تصفیه می

  .در تحت توقیف نیامده ولی قبالً تقویم شده است ضمیمه صورت دارایی خواهد شد  444اشیایی که موافق ماده 

  454ماده  

مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خالصه از وضعیت ورشکستگی و 

آید ترتیب داده به عضو  ی که ظاهراً به نظر میموجب آن شده و نوع ورشکستگ همچنین از علل و اوضاعی که

  .نماید محل تسلیم می العمومی ابتدایی عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به مدعی. ناظر بدهد

  455ماده  

توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشکسته رفته و در حین برداشتن صورت  منصبان پارکه می صاحب

مأمورین پارکه در هر موقع حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه به . درسانن دارایی حضور به هم

  .این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد .ورشکستگی مراجعه کنند

  در فروش اموال و وصول مطالبات -مبحث سوم  

  456ماده  

به  (و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه  التجاره و وجه نقد و اسناد طلب پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال

  .شود اشیاء تاجر ورشکسته به مدیر تصفیه تسلیم می و) غیر از مستثنیات دین
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  457ماده  

العموم  تواند با اجازه مدعی نماید و همچنین می مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می

لتجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبالً باید اظهارات تاجر ورشکسته ا البیت و مال فروش اثاث و نظارت عضو ناظر به

ترتیب فروش به موجب نظامنامه وزارت عدلیه  -کند  را استماع یا الاقل مشارالیه را براي دادن توضیحات احضار

  .معین خواهد شد

  458ماده  

تواند  با اجازه عضو ناظر میباشند مدیر تصفیه  نسبت به تمام دعاوي که هیأت طلبکارها در آن ذینفع می

اگر چه دعاوي مزبوره راجع به اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته  دعوي را به صلح خاتمه دهد

  .باید احضار شده باشد

  459ماده  

االجرا نخواهد بود مگر اینکه  اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنج هزار ریال باشد صلح الزم

شود و در هر صورت  نماید در موقع تصدیق صلحنامه تاجر ورشکسته احضار می محکمه آن صلح را تصدیق

صورتی که صلح راجع به اموال غیر منقول  اعتراض ورشکسته در -مشارالیه حق دارد که به صلح اعتراض کند 

  .باشد براي جلوگیري از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید

  460ماده  

صندوق . شود باید فوراً به صندوق عدلیه محل تسلیم گردد وجوهی که به توسط مدیر تصفیه دریافت می

کند وجوه مزبور از صندوق مسترد  عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز می مزبور حساب مخصوصی براي

  .گردد مگر به حواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه نمی

  در اقدامات تأمینیه -رم مبحث چها 
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  461ماده  

مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع به مأموریت اقدامات تأمینیه براي حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت 

  .آورد به مدیونین او به عمل

  در تشخیص مطالبات طلبکارها - مبحث پنجم  

  462ماده  

موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود  در مدتی که به -پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند 

اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها  -شده  نظامنامه وزارت عدلیه معین

  .دارند نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت را معین می

  463ماده  

ضاي مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده و بدون تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انق

به ترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد  - گردد  ساعتی که از طرف عضو ناظر معین می وقفه در محل و روز و

  .شود تعقیب می -

  464ماده  

تواند در حین تشخیص  حساب دارایی منظور شده می هر طلبکاري که طلب او تشخیص یا جزء صورت

به هم رسانیده و نسبت به طلبهایی که سابقاً تشخیص شده یا فعالً در تحت رسیدگی  ات سایر طلبکارها حضورمطالب

  .خواهد داشت همین حق را خود تاجر ورشکسته هم -است اعتراض نماید 

  465ماده  

 مجلس تشخیص مطالبات معین و به عالوه توصیف مختصري محل اقامت طلبکارها و وکالي آنها در صورت

مجلس قید و این  السطور نیز باید در صورت خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین تعیین قلم شود و از سند داده می

  .فیه است نکته مسلم شود که طلب مسلم یا متنازع
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  466ماده  

ز تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی ا عضو ناظر می

  .و نزد او بفرستد دفاتر طلبکارها استخراج کرده

  467ماده  

اگر طلب مسلم و قبول شد مدیر تصفیه در روي سند عبارت ذیل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نیز آن 

  :کند را تصدیق می

  ".........قبول شد به تاریخ....... مبلغ........ جزو قروض "

شود التزام بدهد  ه ترتیبی که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میهر طلبکار باید در ظرف مدت و ب 

  .قصد استفاده نامشروع است طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون

  468ماده  

تواند حل قضیه را به محکمه رجوع و محکمه باید فوراً از روي  فیه واقع شده عضو ناظر می اگر طلب متنازع

تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و  نماید محکمه می یراپرت عضو ناظر رسیدگ

  .ناظر احضار یا از آنها کسب اطالع کند توانند راجع به این طلب اطالعاتی دهند عضو اشخاصی را که می

  469ماده  

محکمه نتواند در  در موقعی که اختالف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوري باشد که

صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیأت طلبکارها براي ترتیب  ظرف پانزده روز حکم

  .و مجلس مزبور منعقد شود قرارداد ارفاقی به تأخیر افتد و یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده
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  470ماده  

فیه معادل مبلغی که  ر دهد که صاحب طلب متنازعتواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قرا محکمه می

کند موقتاً طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیأت طلبکارها براي مبلغ مذکور  می محکمه در قرار مزبور معین

  .شرکت نماید

  471ماده  

گر تواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی ا در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد محکمه می

تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم  مجلس نمود نمی تصمیم به عدم تأخیر

  .هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند تواند به اند طلبکار مزبور نمی صالحه حکم خود را نداده

  472ماده  

به ترتیب قرارداد ارفاقی و به سایر عملیات راجعه به  467و  462هاي معین در مواد  پس از انقضاي مهلت

  .شود می ورشکستگی مداومت

  473ماده  

عمل نکردند نسبت به عملیات و تشخیصات و  462طلبکارهایی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده 

راضی ندارند ولی در تقسیم وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده حق هیچ گونه اعت تصمیماتی که راجع به

بدون اینکه حق داشته باشند حصه را که در  شوند تقسیماتی که ممکن است به عمل آید جزء غرما حساب می

  .گرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند تقسیمات سابق به آنها تعلق می

  474ماده  

کنند باید  ی دارند و صرفنظر از آن نمیاگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوي خیارات

  .ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند آن را در حین تصفیه عمل
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  475ماده  

حکم فوق درباره دعوي خیاراتی نیز مجري خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت به اموال متصرفی خود یا 

  .اینکه بر ضرر طلبکارها نباشد دیگران دارد مشروط بر

  در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته - صل هفتم ف 

  در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها - مبحث اول  

  476ماده  

معین شده به  467عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدي که به موجب نظامنامه مذکور در ماده 

و تصدیق یا موقتاً قبول شده است براي مشاوره طلبکارهایی را که طلب آنها تشخیص  توسط دفتردار محکمه کلیه

هاي دعوت و اعالنات  عمومی طلبکارها در رقعه موضوع دعوت مجمع -نماید  در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می

  .مندرجه در جراید باید تصریح شود

  477ماده  

تحت ریاست  مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده است در

طلبکارهایی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبکارهایی که طلب  -شود  مشارالیه منعقد می

شود  شوند تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احضار می می الوکاله آنها حاضر آنها موقتاً قبول گردیده یا وکیل ثابت

و صحت آن به  تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته مشارالیه باید شخصاً حاضر گردد و فقط وقتی می

  .تصدیق عضو ناظر رسیده باشد

  478ماده  

مدیر تصفیه به مجمع طلبکارها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که به عمل آمده و عملیاتی که با 

شود  سیده به عضو ناظر تقدیم میدهد راپورت مزبور به امضاء مدیر تصفیه ر شده است می استحضار تاجر ورشکسته

  .طلبکارها صورت مجلسی ترتیب دهد و عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع

  در قرارداد ارفاقی -مبحث دوم  
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  در ترتیب قرارداد ارفاقی -فقره اول  

  479ماده  

مراسمی که در فوق مقرر  شود مگر پس از اجراي قرارداد ارفاقی تاجر ورشکسته و طلبکارهاي او منعقد نمی

  .شده است

  480ماده  

شود که الاقل نصف به عالوه یک نفر از طلبکارها با داشتن الاقل سه ربع  قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می

مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن  از کلیه مطالباتی که مطابق

  .باشند و اال بالاثر خواهد بودقرارداد شرکت نموده 

  481ماده  

هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عدداً حاضر شوند ولی از حیث مبلغ داراي سه ربع از 

سه ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددي را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن  مطالبات نباشند یا آنکه داراي

  .شود قاد مجلس ثانی براي یک هفته بعد داده میمجلس معلق و قرار انع

  482ماده  

اند  مجلس را امضاء نموده الوکاله آنها حاضر بوده و صورت طلبکارهایی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت

ثانی حاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییري دهند ولی اگر حاضر نشدند  مجبور نیستند در مجلس

تکمیل  480ثانی اکثریت عددي و مبلغی مطابق ماده  اگر در جلسه -سابق آنها به اعتبار خود باقی است تصمیمات 

  .شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود
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  483ماده  

در موقعی که تاجر به  -شود  اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی

شود الزم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول  تعقیب می لبعنوان ورشکسته به تق

مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول  برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر

باید طلبکارهاي  عد نمایندخواهند کرد یا تصمیم فوري خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان ب

را حائز باشند چنانچه در انقضاي مدت و حصول  480حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده 

تقلب بناي انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدي که به موجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز  نتیجه رسیدگی به

  .باید معمول گردد

  484ماده  

تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که اگر 

توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در  باشد طلبکارها می تعقیب تاجر شروع شده

  .قرارداد را تأخیر بیندازند

  485ماده  

 -توانند راجع به قرارداد اعتراض کنند  اند می نعقاد قرارداد ارفاقی داشتهکلیه طلبکارها که حق شرکت در ا

ظرف یک هفته از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابالغ شود و  اعتراض باید موجه بوده و در

به عمل ورشکستگی مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه که  .اال از درجه اعتبار ساقط خواهد بود

  .شوند کنند احضار می رسیدگی می

  486ماده  

توانند تصدیق آن را از محکمه  قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد می

تواند قبل از انقضاي مدت یک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ  محکمه نمی .تقاضا نماید

طلبکارهایی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی به عمل آمده باشد  هر گاه در ظرف این مدت از طرف -د نمای
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اگر اعتراضات تصدیق شود  -محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند 

  .شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذینفع بالاثر می

  487ماده  

محکمه در باب تصدیق قرارداد رأي دهد عضو ناظر باید راپورتی که متضمن کیفیت قبل از آن که 

  .باشد به محکمه تقدیم نماید ورشکستگی و امکان قبول قرارداد

  488ماده  

  .در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود

  در اثرات قرارداد ارفاقی -فقره دوم  

 489اده م  

اند یا در ظرف ده روز از  همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده

قطعی خواهد بود ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم  اند تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده

رسد دریافت نمایند لیکن حق  می یی تاجر به طلبکارهاتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارا اند می امضاء نکرده

ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در 

  .اند ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده قرارداد

  490ماده  

شود مگر اینکه پس از تصدیق  د ارفاقی دعوي بطالن نسبت به آن قبول نمیپس از تصدیق شدن قراردا

  .یا مقدار قروض حیله به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است مکشوف شود که در میزان دارایی
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  491ماده  

حساب کاملی با حضور عضو  همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورت

مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و  -شود  دهد که در صورت عدم اختالف بسته می می به تاجر ورشکسته ناظر

به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء  نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته را به استثناي آنچه که باید

قرار تأدیه سهم طلبکاران مذکور را گیرد و پس از آنکه  اند داده شود به مشارالیه رد کرده رسید می نکرده

نماید و مأموریتش  مجلسی تهیه می از تمام این مراتب عضو ناظر صورت -شود  مأموریت مدیر تصفیه ختم می داد

  .اختالف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد در صورت تولید - یابد میخاتمه 

  در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی -فقره سوم  

 492 ماده  

  :در مورد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است

  .در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب -  1

  .490در مورد ماده  -  2

  493ماده  

به خودي ) در صورتی که باشد (اگر محکمه حکم بطالن قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامنها 

  .شود خود ملغی می

  494ماده  

شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است براي فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه اگر تاجر ورشکسته 

  .دعوي نمود



  651 ... ارجاعی قوانین:فصل دوم/در برنامه پنجم توسعه قوانین و مقررات تنفیذي و ارجاعی: بخش سوم

  495ماده  

توانند  در صورتی که اجراي تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها می

اهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن را که ضامن دارد از او بخو اجراي تمام یا قسمتی از قرارداد

  .در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است. شود نداشته فسخ می

  496ماده  

اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد به عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا 

ا که مقتضی بداند اتخاذ کند ولی به محض صدور قرار منع هر قسم وسایل تأمینیه ر تواند حبس در آید محکمه می

  .شود تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع می

  497ماده  

پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک 

  .کند مدیر تصفیه معین می

  498ماده  

ایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر تصفیه فوراً از روي صورت دارایی تواند دار مدیر تصفیه می 

دهد مدیر  نوشتجات نموده و اگر الزم باشد متممی براي صورت دارایی ترتیب می سابق اقدام به رسیدگی اسناد و

در ظرف یک ماه اسناد  باشند دعوت نماید که تصفیه باید فوراً به وسیله اعالن در روزنامه طلبکارهاي جدید را اگر

معین  در اعالن مزبور مفاد قرار محکمه که به موجب آن مدیر تصفیه -مطالبات خود را براي رسیدگی ابراز کنند 

  .شده است باید درج شود
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  499ماده  

نسبت به مطالباتی که سابقاً  -شود  بدون فوت وقت به اسنادي که مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی می

مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق  -آید  رسیدگی جدید به عمل نمی تصدیق شده است تشخیص یا

  .شود پرداخته شده است موضوع می

  500ماده  

معامالتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطالن یا فسخ 

د مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم شو نمی قرارداد مزبور نموده باطل

  .باشد

  501ماده  

در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی 

  .شود تقسیم می اند به غرما طلبکار شده

  502ماده  

اند مأخوذي آنها از وجهی که به  از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزي گرفتهاگر طلبکاران ارفاقی بعد 

  .کسر خواهد شد رسد ترتیب غرما به آنها می

  503ماده  

هر گاه تاجري ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا 

  .االجرا است ه قبل در ورشکستگی ثانوي الزممقررات دو ماد فسخ شود ورشکست شد

  در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی -مبحث سوم  
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  504ماده  

اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد 

  .کرد

  505ماده  

محکمه مبلغی را براي اعاشه ورشکسته در  موافقت نماید) 480(در صورتی که اکثریت مذکور در ماده 

  .خواهد کرد معین 447حدود مقررات ماده 

  506ماده  

توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا  مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها می -اگر شرکت تضامنی 

بع مقررات این مبحث و در صورت ثانی دارایی شرکت تا. شرکاء ضامن منعقد نمایند منحصراً با یک یا چند نفر از

قرارداد ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم  شود ولی دارایی شخصی شرکایی که با آنها به غرما تقسیم می

نمایند مگر از  توانند تعهد حصه شریک یا شرکاء ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی -نخواهد شد 

  .ارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبري استشریکی که با او قر -اموال شخصی خودشان 

  507ماده  

توانند براي این امر وکیل یا عامل مخصوصی  اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می

  .مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند انتخاب نموده یا به خود

  508ماده  

دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین  اده فوق را مقرر میدر ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در م

شود  تصمیم مذکور اتخاذ نمی -براي مخارج الزمه پیش خود نگاهدارد معین گردد  تواند میزان وجهی که وکیل می

خود تاجر ورشکسته و همچنین  -مبلغاً  مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از طلبکارها عدداً و
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اعتراض  این -توانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند  می) 473با رعایت ماده  (هاي مخالف طلبکار

  .اندازد اجراي تصمیم را به تأخیر نمی

  509ماده  

دهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد  اگر از معامالت وکیل یا عاملی که تجارت ورشکسته را ادامه می

اند شخصاً عالوه بر حصه که در دارایی مزبور  فقط طلبکارهایی که آن اجازه را داده دارایی تاجر ورشکسته است

  .باشند تعهدات مذکوره می اند مسئول دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتی که داده

  510ماده  

ل و در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقو

ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ  غیر منقول تاجر

اگر تاجر ورشکسته از . آید حضور تاجر ورشکسته به عمل می کند تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با

وزارت عدلیه به عمل  ال مطابق نظامنامهفروش امو -العموم کافی است  حضور استنکاف نمود استحضار مدعی

  .خواهد آمد

  511ماده  

در این . نماید همین که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت می

  .خود را خواهد داد جلسه مدیر تصفیه حساب

  512ماده  

فسخ یا ابقاء اجاره به نحوي که موافق منافع  هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در

االجاره  اگر تصمیم بر فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستأجره از بابت مال -کند  می طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم

تصمیم بر ابقاء اجاره بوده و تأمیناتی هم سابقاً به  شوند اگر اند جزو غرما منظور می که تا آن تاریخ مستحق شده

ورشکستگی داده  نامه به موجر داده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد و اال تأمیناتی که پس از اجاره موجب



  655 ... ارجاعی قوانین:فصل دوم/در برنامه پنجم توسعه قوانین و مقررات تنفیذي و ارجاعی: بخش سوم

در صورتی که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی به فسخ نشود حق  -شود باید کافی باشد  می

  .مطالبه تأمین را نخواهد داشت

  513ماده  

مشروط بر اینکه  (ازه عضو ناظر اجاره را براي بقیه مدت به دیگري تفویض نماید تواند با اج مدیر تصفیه می

و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تأمین ) طرفین این حق منع نشده باشد به موجب قرارداد کتبی

امه را به موقع خود اجرا ن شرایط و مقررات اجاره االجاره را بنماید به مالک اموال مستأجره داده و کلیه پرداخت مال

  .کند

در طلبکارهایی که رهینه   مبحث اول  در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنها - فصل هشتم  

  منقول دارند

  514ماده  

  .شوند طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما براي یادداشت قید می

  515ماده  

وقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شیء مرهون را از رهن خارج و تواند در هر م مدیر تصفیه می

  .ورشکسته منظور دارد جزو دارایی تاجر

  516ماده  

العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع  اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی

ز وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد به مدیر تصفیه فروش وثیقه پس ا اگر قیمت. باید دعوت شود

خود در جزو طلبکارهاي عادي در غرما منظور  شود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن براي بقیه طلب تسلیم می

  .خواهد شد
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  517ماده  

مزبور در  عضو. کند نمایند به عضو ناظر تقدیم می مدیر تصفیه صورت طلبکارهایی را که ادعاي وثیقه می

شود پرداخته گردد در صورتی که نسبت به  طلب آنها از اولین وجوهی که تهیه می دهد صورت لزوم اجازه می

  .شود حق وثیقه طلبکارها اعتراض داشته باشند به محکمه رجوع می

  در طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند  مبحث دوم 

  518ماده  

که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل از تقسیم دارایی منقول یا در همان حین به اگر تقسیم وجوهی 

طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفایت طلب  عمل آمده باشد

اي غرما مزبور مقرر غرما معمولی منظور و از وجوهی که بر آنها را ننموده است نسبت به بقیه طلب خود جزو

  .شده باشد برند مشروط بر اینکه طلب آنها به طوري که قبالً مذکور شده است تصدیق است حصه می

  519ماده  

اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده وجهی از بابت دارایی منقول تقسیم شود 

ارند و طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است به میزان کلیه اموال غیر منقول حقوقی د طلبکارهایی که نسبت به

ولی عنداالقتضاء مبلغ دریافتی در موقع تقسیم  برند طلب خود جزو سایر غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه می

  .شود حاصل اموال غیر منقول از طلب آنها موضوع می

  520ماده  

قوقی دارند ولی به واسطه مقدم بودن سایر طلبکارها در مورد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول ح

  :قیمت اموال غیر منقول طلب خود را تماماً وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود توانند در حین تقسیم نمی

اگر طلبکارهاي مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیر منقول از بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند  

گیرد موضوع و به حصه که باید بین طلبکارهاي  منقول به آنها تعلق می ه که از بابت اموال غیراین مبلغ از حص
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اند براي بقیه طلب خود  ذیحق بوده گردد و بقیه طلبکارهایی که در اموال غیر منقول معمولی تقسیم شود اضافه می

  .برند نسبت آن بقیه جزو غرما محسوب شده حصه می

  521ماده  

ه مقدم بودن طلبکارهاي دیگر بعضی از طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقی دارند اگر به واسط

آنها جزو غرما محسوب و بدین سمت هر معامله که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با  وجهی دریافت نکنند طلب

  .شود با آنها نیز به عمل خواهد آمد غرما می

  و فروش اموال منقولدر تقسیم بین طلبکارها   فصل نهم 

  522ماده  

پس از وضع مخارج اداره امور و ورشکستگی و اعانه که ممکن است به تاجر ورشکسته داده شده باشد و 

مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع دارایی منقول بین طلبکارها به نسبت طلب آنها که  وجوهی که باید به صاحبان

  .دقبالً تشخیص و تصدیق شده است خواهد ش

  523ماده  

حساب عمل ورشکستگی را با  مدیر تصفیه براي اجراي مقصود مذکور در ماده فوق ماهی یک مرتبه صورت

عضو مذکور در صورت لزوم امر به تقسیم وجوه مزبور بین طلبکارها . دهد عضو ناظر می تعیین وجوه موجوده به

  .اطالع داده شود هانماید که به تمام طلبکار داده مبلغ آن را معین و مواظبت می

  524ماده  

در موقع تقسیم وجه بین طلبکارها حصه طلبکارهاي مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آنها که در صورت 

چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض . گردد شده است موضوع می دارایی و قروض منظور

براي مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم . کند را زیاد تواند حصه موضوعی منظور نشده باشد عضو ناظر می

  .قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع کرد
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  525ماده  

وجوهی که براي طلبکارهاي مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانون براي آنها معین کرده به طور 

مطابق این قانون مطالبات خود را به تصدیق  اگر طلبکارهاي مذکور -سپرده خواهد شد  امانت به صندوق عدلیه

  .گردد رسیده تقسیم می نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهایی که طلب آنها به تصدیق

نشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکارهایی  وجوهی که براي مطالبات تصدیق 

  .شود که طلب آنها تصدیق شده تقسیم می

  526ماده  

پردازد مگر آنکه مدارك و اسناد آن را قبالً مالحظه کرده باشد مدیر تصفیه  چ طلبی را مدیر تصفیه نمیهی

تواند اجازه دهد که به  کند عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند می سند قید می مبلغی را که پرداخته در روي

ر هر حال باید طلبکارها رسید وجه را در پرداخته شود د مجلسی که طلب در آن تصدیق شده وجهی موجب صورت

  .ذیل صورت تقسیم ذکر کنند

  527ماده  

ممکن است هیأت طلبکارها با استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نمایند که تمام یا قسمتی از 

منظور ورشکسته را که هنوز وصول نشده به طوري که صرفه و صالح تاجر ورشکسته هم  حقوق و مطالبات تاجر

 -مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را به عمل خواهد آورد  شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در این صورت

دیگر را عودت  تواند به عضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نماید که طلبکارهاي در این خصوص هر طلبکاري می

  .نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند

  استرداد در دعوي -فصل دهم  
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  528ماده  

اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب 

مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین  سند نگاهدارد و یا به

  .توانند عین اسناد را استرداد کنند می نورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آ

  529ماده  

هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب  التجاره مال

مادام که عین آنها کالً یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگري از  التجاره به فروش برساند مال

  .قابل استرداد است زبور به امانت یا براي فروش گذارده شده و موجود باشدطرف تاجر م

  530ماده  

هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگري خریداري کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن  التجاره مال

ل استرداد فروشنده و اال از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداري شده قاب پرداخته نشده باشد از طرف

  .است

  531ماده  

التجاره که براي فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ  هر گاه تمام یا قسمتی از مال

ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد  نحوي بین خریدار و تاجر

متعلق به دیگري که در نزد تاجر ورشکسته موجود  ر کلی عین هر مالتاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طو

  .باشد قابل استرداد است

  532ماده  

حساب یا بارنامه که داراي  التجاره که براي تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روي صورت اگر مال

شود و اال موافق ماده  ذیرفته نمیفروش رسیده و فروش صوري نباشد دعوي استرداد پ کننده است به امضاء ارسال
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الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه  طور علی قابل استرداد است و استردادکننده باید وجوهی را که به 529

  .ها باید تأدیه بشود به طلبکارها بپردازند حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابت

  533ماده  

التجاره به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم  هر گاه کسی مال

تواند به اندازه که وجه آن را نگرفته از تسلیم  حساب او بیاورد آن کس می شده و نه به کس دیگر که به

  .التجاره امتناع کند مال

  534ماده  

التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی  عضو ناظر تسلیم مال تواند با اجازه در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می

  .ورشکسته مقرر شده است بپردازد را که بین فروشنده و تاجر

  535ماده  

تواند با تصویب عضو ناظر تقاضاي استرداد را قبول نماید و در صورت اختالف محکمه پس  مدیر تصفیه می

  .دهد حکم مقتضی را می از استماع عقیده عضو ناظر

  در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی -فصل یازدهم  

  536ماده  

حکم اعالن ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعالن 

  .اعتراض است ورشکستگی تشخیص شود قابل
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  537ماده  

طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در  اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از

که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتداي مدتهاي مزبور از  ظرف یک ماه و از طرف آنهایی

  .شود تاریخی است که احکام مذکوره اعالن می

  538ماده  

است دیگر هیچ تقاضایی از پس از انقضاي مهلتی که براي تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده 

تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگري  طرف طلبکارها راجع به

مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها  همین که مهلتهاي -که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد 

  .قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود

  539ماده  

به این مدت براي کسانی که محل اقامت  -مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابالغ است 

  .شود شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یک روز اضافه می آنها از مقر محکمه بیش از

  540ماده  

  :قرارهاي ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست

  .عیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیهقرارهاي راجعه به ت) 1

  .قرارهاي راجعه به تقاضاي اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او) 2

  .التجاره که متعلق به ورشکسته است قرارهاي فروش اسباب یا مال) 3

  .دارد یفیه را مقرر م قرارهایی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع) 4

  .قرارهاي صادره در خصوص شکایت از اوامري که عضو ناظر در حدود صالحیت خود صادر کرده است) 5
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-  24/12/1347موادي از الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 

 151ماده  

ل مشاهده بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیري در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عام

اطالع دهند و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند  کنند به اولین مجمع عمومی

  .مجمع عمومی گزارش دهند باید به مرجع قضایی صالحیتدار اعالم نموده و نیز جریان را به اولین 

  152ماده  

اساس گزارش اشخاصی که برخالف ماده در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر 

اند صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد  بازرس تعیین شده این قانون به عنوان  147

  .درجه اعتبار ساقط خواهد بود  تصویب قرار دهد این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از

 24/12/1382فصل هشتم قانون نظام صنفی کشور مصوب  

  57ماده  

هاي تعیین شده به  بهائی بیش از نرخ عبارت است از عرضه یا فروش کاال یا ارائه خدمت به : فروشی گران

گذاري و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به  ضوابط قیمت  ربط، عدم اجراي مقررات و وسیله مراجع قانونی ذي

  .دزیان خریدار گرد افزایش بهاي کاال یا خدمت به 

  :فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است جریمه گران  

فروشی، در صورتی که جریمه  گران  جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدي معادل مبلغ  - الف 

  .ل خواهد بودریا) 50 000(نقدي معادل پنجاه هزار  ریال باشد، جریمه ) 50 000(نقدي کمتر از پنجاه هزار  

ریال ) 2 000 000(میلیون  هاي نقدي پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو  چنانچه کل مبلغ جریمه -ب

  .صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف 
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 000(از بیست میلیون  ه بیشهاي نقدي پس از چهارمین مرتبه تخلف ب درصورتی که کل مبلغ جریمه - ج

متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه  عنوان ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به) 20 000

  .ماه تعطیل خواهد شد

  58ماده  

  .میزان یا معیار مقرر شده عبارت است از عرضه یا فروش کاال یا ارائه خدمت کمتر از : کم فروشی

  :عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است جریمه کم فروشی با 

در صورتی که . فروشی کم جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدي معادل دو برابر مبلغ  - الف 

ریال ) 100 000(جریمه نقدي معادل یکصد هزار  ریال باشد،) 100 000(جریمه نقدي کمتر از مبلغ یکصد هزار 

  .خواهد بود

ریال ) 2 000 000(میلیون  هاي نقدي پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو  چنانچه کل مبلغ جریمه -ب

  .صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف 

 000(یلیون از بیست م هاي نقدي پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش در صورتی که کل مبلغ جریمه - ج

متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت  ریال برسد، پارچه یا تابلو برسر در محل کسب به عنوان) 20 000

  .چهار ماه تعطیل خواهد شد

  59ماده  

کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات  عبارت است از عرضه یا فروش کاال یا ارائه خدمتی که از لحاظ: تقلب

جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر  . استی نباشدکاال یا خدمت ابرازي یا درخو

  :است

التفاوت ارزش  چهار برابر مابه جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدي معادل  -مرتبه اول - الف 

ده، در صورتی که شده یا خدمت ارائه داده ش کاال یا خدمت ابرازي یا درخواستی و کاالي عرضه یا فروخته 
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ریال ) 100 000(ریال کمتر باشد، جریمه نقدي معادل یکصد هزار ) 100 000(جریمه نقدي از مبلغ یکصد هزار

  .بود خواهد 

التفاوت ارزش  هشت برابر مابه جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدي به میزان  -مرتبه دوم -ب

فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده، در صورتی که  الي عرضه یاکاال یا خدمت ابرازي یا درخواستی و کا

) 200 000(ریال کمتر باشد، جریمه نقدي معادل دویست هزار ) 200 000(جریمه نقدي از مبلغ دویست هزار 

  .بود ریال خواهد 

اوت ارزش کاال التف برابر مابه جبران خسارت وارد شده به خریدار، جریمه نقدي معادل دوازده  -مرتبه سوم - ج

یا خدمت ارائه داده شده و نصب پارچه یا تابلو بر  یا خدمت ابرازي یا درخواستی و کاالي عرضه یا فروخته شده 

صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه، درصورتی که جریمه نقدي از  سردر محل کسب به عنوان متخلف 

  .ریال خواهد بود )1 000 000(قدي معادل یک میلیون ریال کمتر باشد، جریمه ن) 1 000 000(میلیون  مبلغ یک

  1تبصره  

عالوه بر تحمل مجازاتهاي مقرر،  در صورت تقاضاي خریدار مبنی بر استرداد کاالي مورد تقلب، فروشنده 

  .خواهد بود مکلف به قبول کاال و استرداد وجه دریافتی به خریدار

  2تبصره  

بینی شده باشد، فرد متقلب به  پیش متقلبانه مجازات شدیدتري  در صورتی که در قوانین دیگر براي عمل

  .مجازات مزبور محکوم خواهد شد

  60ماده  

صالح و امتناع از عرضه آن به  مراجع ذي عبارت است از نگهداري کاال به صورت عمده با تشخیص: احتکار

بازرگانی یا سایر مراجع قانونی  ضرورت عرضه ازطرف وزارت فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعالم قصد گران

  .ربط ذي

  :جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است 
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جریمه نقدي معادل پنجاه  الزام محتکر به عرضه و فروش کل کاالهاي احتکار شده و  - مرتبه اول - الف 

  .قیمت روز کاالهاي احتکار شده%) 50(درصد 

نقدي معادل دو برابر  زام محتکر به عرضه و فروش کل کاالهاي احتکار شده و جریمه ال -مرتبه دوم -ب

کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک  قیمت روز کاالهاي احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل

  .ماه

دل پنج برابر نقدي معا الزام محتکر به عرضه و فروش کل کاالهاي احتکار شده و جریمه  -مرتبه سوم - ج

محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل  قیمت روز کاالهاي احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر 

  .محل کسب به مدت یک ماه

  61ماده  

هاي تعیین شده از  برخالف ضوابط و شبکه عبارت است از عرضه کاال یا ارائه خدمت : عرضه خارج از شبکه

  .ربط ذي ستگاه اجرائیطرف وزارت بازرگانی یا د

  :زیر است جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح 

معادل دو برابر ارزش روز  الزام به عرضه کاال یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدي  -مرتبه اول - الف 

  .کاال یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف

چهار برابر ارزش روز  الزام به عرضه کاال یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدي معادل  -مرتبه دوم -ب

  .کاال یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف

شش برابر ارزش روز  الزام به عرضه کاال یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدي معادل  -مرتبه سوم - ج

تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف  تخلف و نصب پارچه یا کاال یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان 

  .صنفی به مدت یک ماه
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  62ماده  

کاالي قاچاق توسط واحدهاي صنفی  حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروش: عرضه و فروش کاالي قاچاق

  :گردد طول هر سال به شرح زیر جریمه می ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در 

کاالي قاچاق موجود به نفع  جریمه نقدي معادل دو برابر قیمت روز کاالي قاچاق و ضبط - مرتبه اول - الف 

  .دولت

کاالي قاچاق موجود به نفع  جریمه نقدي معادل پنج برابر قیمت روز کاالي قاچاق، ضبط -مرتبه دوم -ب

  .به مدت یک ماهمتخلف صنفی  دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان

قاچاق موجود به نفع  جریمه نقدي معادل ده برابر قیمت روز کاالي قاچاق، ضبط کاالي -مرتبه سوم - ج

  .صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف 

بینی شده باشد متخلف  پیش جازات شدیدتري چنانچه در قوانین دیگر براي عرضه و فروش کاالي قاچاق م -د 

  .به مجازات مزبور محکوم خواهد شد

  63ماده  

مدارك الزم جهت اجراي ضوابط  عبارت است از عدم ارائه : گذاري و توزیع عدم اجراي ضوابط قیمت

ارداتی یا ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کاال یا خدمت و گذاري و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه قیمت

ربط مشمول  آن دسته از کاالها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذي در اختیار گرفتن تولید داخلی براي

  .گردند می گذاري  قیمت

 تبصره  

  .تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است

ل تخلف، به شرح طول هر سا گذاري و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در  جریمه عدم اجراي ضوابط قیمت 

  :زیر است

  .جریمه نقدي معادل نصف قیمت رسمی کاال یا خدمت -مرتبه اول - الف 

  .جریمه نقدي معادل دو برابر قیمت رسمی کاال یا خدمت -مرتبه دوم -ب
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نصب پارچه یا تابلو بر سردر  جریمه نقدي معادل چهار برابر قیمت رسمی کاال یا خدمت و  -مرتبه سوم - ج

  .مدت یک ماه عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب بهمحل کسب به 

  64ماده  

  .خدمت به همراه کاال یا خدمت دیگر عبارت است از فروش اجباري یک یا چند نوع کاال یا: فروش اجباري

  :جریمه فروش اجباري به شرح زیر است 

معادل پنج برابر قیمت  ي براي فروش اجباري کاال، الزام فروشنده به پس گرفتن کاال و جریمه نقد - الف 

  .فروش کاالي تحمیلی

نقدي معادل پنج برابر مبلغ  براي فروش اجباري خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه  -ب

  .خدمت اجباري

  65ماده  

استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد  عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کاال، : عدم درج قیمت

جریمه عدم . کنندگان قابل رؤیت نباشد که براي مراجعه  محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوي خدمت در

  .ریال است) 200 000(دویست هزار  درج قیمت در هر بار تخلف 

  66ماده  

هاي مندرج در ماده  صورتحسابی که با ویژگی عبارت است از خودداري از صدور : عدم صدور صورتحساب

) 200 000(صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار ریال  جریمه عدم. منطبق باشد این قانون) 15(

  .ریال است
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  67ماده  

اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص  هاي مندرج در این قانون، خسارتی به چنانچه براثر وقوع تخلف

به جبران زیانهاي وارد شده به خسارت هاي مقرر در این قانون،  بر جریمه خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، عالوه

  .خواهد شد دیده نیز محکوم

  68ماده  

و همچنین ) 37(ماده  ) م(و ) ك(و بندهاي ) 17(ماده ) 4(، تبصره )16(عدم رعایت مفاد ماده 

شود و متخلف باید  صنفی، تخلف محسوب می این قانون از سوي فرد ) 17(هاي بهداشتی موضوع ماده  دستورالعمل

  .ریال را در هر بار تخلف بپردازد) 500 000(ریال تا پانصد هزار  )200 000(ه نقدي از دویست هزار جریم

  69ماده  

اي معادل سه  خسارت وارده، به جریمه مرتکبین عالوه بر جبران. کشی ممنوع است فروش کاال ازطریق قرعه

  .برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد

  70ماده  

اشخاص خسارت وارد آورند، عالوه بر  العاده یا فروش اقساطی به یا حقوقی با فروش فوق اگر اشخاص حقیقی

جریمه نقدي معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کاال یا خدمت  جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت

  .شد عرضه شده ملزم خواهند

 تبصره  

وسیله دبیرخانه هیئت عالی  قانون به  اریخ تصویب ایننامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از ت آیین

  .رسید نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد 
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  71ماده  

کننده کاال و یا ارائه  افراد صنفی عرضه هاي اقتصادي  به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستندسازي فعالیت

ویب این قانون در شهرستانهاي بیش از سیصد هزار نفر سال از تص دهنده خدمت، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه 

و یا ) Posse(پنج سال در سایر شهرستانها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش  جمعیت و ظرف مدت 

) 1(در تبصره  توزین دیجیتالی و یا هر دو براي فروش کاال یا ارائه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج  دستگاه

  .ماینداستفاده ن) 15(ماده 

  1تبصره  

اي  نامه ربط تابع آیین توسط مراجع ذي تعیین صنوف مشمول این ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه 

ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد  خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت

  .رسید

  2تبصره  

فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی  عدم استفاده از صندوق مکانیزه  از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در صورت

  .ریال جریمه خواهد شد) 1 000 000(معادل یک میلیون  واحد صنفی مشمول این ماده براي هر ماه تأخیر 

  72ماده  

اي ه هاي موضوع این قانون به اتحادیه تخلف توانند شکایت خود را درمورد خریداران و مصرف کنندگان می

همچنین بازرسان و . این قانون تسلیم، ارسال یا اعالم دارند) 52(ربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده  ذي

نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون، یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف ده روز به  ناظران موضوع این قانون 

  .ارندد ربط، تسلیم می هاي ذي رسیدگی بدوي و یا اتحادیه هیئت 

مورد بررسی قرار دهند و  ها موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را  اتحادیه 

در غیر این . اعالم مراتب، پرونده را مختومه نمایند در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با

از تاریخ اعالم مختومه شدن، پرونده براي بررسی ناظر ظرف مدت ده روز  صورت و یا اعتراض شاکی، بازرس یا 

  .رسیدگی بدوي ارسال خواهد گردید به هیئت 
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سازمان بازرگانی،  هیئت یا هیئتهاي رسیدگی بدوي در هر شهرستان مرکب از سه نفر نمایندگان اداره یا  

اي با دعوت از  در جلسهکه ظرف دو هفته  ربط است  دادگستري با حکم رئیس قوه قضائیه و مجمع امور صنفی ذي

عدم حضور هر یک از . کنند طبق مفاد این قانون رأي صادر می طرفین یا نمایندگان آنها به پرونده رسیدگی و 

  .اتخاذ تصمیم نخواهد بود طرفین مانع از رسیدگی و

ز خود را ظرف ده روز ا تواند درصورت معترض بودن به رأي صادره، اعتراض کتبی هر یک از طرفین می 

هیئت یا هیئتهاي تجدید نظر در هر شهرستان مرکب از سه نفر،  . تاریخ ابالغ رأي به هیئت تجدید نظر تسلیم دارد

بازرگانی یا یکی از معاونان وي، رئیس دادگستري یا نماینده معرفی شده وي و رئیس یا  رئیس اداره یا سازمان

درخواست طرف معترض  که ظرف یک ماه به ربط است  یکی از اعضاء هیئت رئیسه مجمع امور صنفی ذي 

عدم . االجرا است این رأي قطعی و الزم. صادر کند تواند با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها رسیدگی و رأي  می

هاي هیئتهاي رسیدگی بدوي و تجدید  جلسه . اتخاذ تصمیم نخواهد بود حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و

  .االجراء خواهد بود است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر و الزم ر اعضاء رسمینظر با حضور هر سه نف

  1تبصره  

جوار  هیئتهاي رسیدگی شهرستان هم درصورت عدم امکان تشکیل هیئت رسیدگی در هر شهرستان، یکی از

  .خواهد شد دار استان یا مرکز استان وظایف مقرر شده را عهده

  2تبصره  

هاي رسیدگی بر عهده اداره یا سازمان  جلسه ع رسیدگی بدوي و تجدید نظر و مسئولیت تشکیلاداره امور مراج

مسئولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیئتها، صدور رأي و ابالغ  همچنین. بازرگانی شهرستان یا استان است

اجراي  رسی، تهیه گزارش وباشد نحوه نظارت و باز بازرسان و ناظران به عهده وزارت بازرگانی می آن و آموزش 

دستورالعمل اجرایی و مالی آن به موجب  رأي، تجدید نظر و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و 

  .این قانون خواهد بود

  3تبصره  

هاي  معادل این مبلغ در بودجه. گردید هاي دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد درآمدهاي ناشی از جریمه

  .براي اجراي این قانون به مصرف برسد نظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگانی سنواتی م
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  4تبصره  

مؤسسات، سازمانها، شرکتهاي دولتی،  ها و دستگاههاي اجرائی،  دادگستري و نیروي انتظامی، کلیه وزارتخانه

سات عمومی غیر دولتی و مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤس سایر دستگاههاي دولتی که شمول قانون بر آنها 

ثبت اسناد و امالك کشور و بانکها موظفند نسبت به امور مربوط به رسیدگی و اجراي  هاي تابعه سازمان  سازمان

  .احکام تخلفات موضوع این قانون همکاري نمایند 

  73ماده  

اي آنها تنها به موجب ه تعیین جریمه االجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و از زمان الزم

مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص  قوانین و. احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت

  .گردد تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهاي صنفی موضوع این قانون لغو می مصلحت نظام در خصوص 

  74ماده  

بر اساس نرخ تورم ساالنه بنا به  ن فصل، هر سه سال یک بار وهاي نقدي تعیین شده در ای میزان جریمه

  .است پیشنهاد وزارت بازرگانی و تأیید هیئت وزیران قابل تعدیل

 قانون ) 113(قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و اصالح ماده

صوب برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران م

26/5/1382 

 1ماده  

به منظور برطرف شدن مشکالت و عوامل بازدارنده نوسازي و پیشرفت صنعتی و فراهم کردن محیط سازگار 

پذیري صنایع کشور، اصالحات مقرر  وري و پویایی و رقابت و پیش برنده با هدف افزایش بازدهی، ارتقاي بهره

  .شود ملغی میدر این قانون به شرح آتی اعمال و قوانین مغایر 
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 2ماده  

به منظور فراهم شدن شرایط رقابتی افزایش توان و کارایی پیمانکاران داخلی، افزایش اشتغال و سهم ساخت 

  :آید هاي زیر به عمل می هاي صنعتی و عمرانی کشور، اقدام داخل طرح

و واحدهاي صنعتی در بانکها اجازه دارند تسهیالت مالی مورد نیاز براي شرکت پیمانکاران، مشاوران  :الف

  .هاي عمرانی و صنعتی داخل یا خارج کشور را فراهم نمایند هاي طرح مناقصه

هاي ریالی و ارزي مورد نیاز براي شرکت در مناقصه و حسن  نامه این تسهیالت به منظور تأمین مالی ضمانت

حویل موضوع قرارداد در هاي دوران ساخت نصب و ت الضمان و هزینه پرداخت و کسور وجه انجام تعهدات پیش

قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و ”شود و در ازاي اسناد و مدارك معتبر موضوع  نظر گرفته می

هاي  گذاري و ایجاد اشتغال در طرح ها و سایر مؤسسات و شرکتهاي دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه دستگاه

اعتبارات اسناد ریالی و یا ارزي داراي اعتبار تا دوران بازپرداخت  و یا“ 27/3/1380تولیدي و صادراتی مصوب 

کارفرمایان دولتی یا خصوصی، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست و تکمیل مدارك ذکر شده 

  .گردد تأمین می

ریخ وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تا

هاي  مجموع هزینه%) 70(تصویب این قانون نسبت به تجهیز منابع و تنظیم ضوابط تنظیم مالی حداقل هفتاد درصد 

  .الذکر اقدام نمایند فوق

دار انجام تمام یا بخشی از  مشاوران، پیمانکاران و سازندگان داخلی که از طریق شرکت در مناقصه، عهده :ب

قانون برنامه توسعه اقتصادي اجتماعی و ”) 11(هاي اجرایی، موضوع ماده  هاي عمرانی و صنعتی دستگاه طرح

شوند، از تسهیالت صدور  و شرکتهاي غیر دولتی می“ 17/1/1379فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

اي در نظر گرفته شده براي صدور خدمات فنی و مهندسی  ضمانتنامه بانکی تأمین اعتبارات بانکی و پوشش بیمه

  .گردند ردار میبرخو

قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري ”) 11(هاي اجرایی موضوع ماده  دستگاه :ج

قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدي و صنعتی و اجرایی کشور در ”، ضمن رعایت “اسالمی ایران

موظفند قیمتهاي پیشنهادي در “ 12/12/1375صوب ها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات م اجراي پروژه
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هاي صنعتی و زیربنایی و خرید خدمات فنی و مهندسی خود را با اعمال ضرایب ارزیابی  هاي اجراي طرح مناقصه

  .که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهند%) 20(تا بیست درصد 

ل در این ماده متناسب با سهم ساخت داخل و استفاده از خدمات مشاوره و معیارهاي تعیین ضرایب مورد عم

شود و همچنین میزان  طراحی و مهندسی داخلی که در اجراي موضوع مناقصه توسط پیشنهاد دهندگان تعهد می

عادن و ، بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و م)شود میزان جرایم در متن قرارداد تصریح می(جرایم عدم انجام تعهدات 

ریزي کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید سازمان مدیریت و برنامه
1
.   

 3ماده  

کاالهاي ) حقوق گمرکی و سود بازرگانی(از تاریخ تصویب این قانون کلیه معافیتهاي حقوق ورودي 

ي که توسط آالت تولید الیحه قانونی راجع به معافیت ماشین”وارداتی به کشور به استثناي موارد مندرج در 

شود از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب  واحدهاي تولیدي، صنعتی و معدنی مجاز وارد می

الیحه قانونی معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی ”و “ شوراي انقالب جمهوري اسالمی ایران 24/2/1359

“ انقالب جمهوري اسالمی ایران شوراي 5/7/1358آالت و ادوات کشاورزي و لوازم یدکی مربوط مصوب  ماشین

شود و تعیین میزان آن در اختیار  لغو می“ 30/3/1350قانون امور گمرکی مصوب ” 39و اختیارات ناشی از ماده 

  .دولت خواهد بود

 4ماده  

به منظور تشویق شرکتهاي صنعتی به اصالح ساختار مالی معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار 

  .ریخ تصویب این قانون صورت پذیرد، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شدسال بعد از تا

                                                                                                                                      
) 113(قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و اصالح ماده ) 2(ماده )  ج(نامه اجرایی بند  آیین )1

  با اعمال اصالحات 13/8/1383 مورخ هـ30750ت44930 ارهقانون برنامه سوم توسعه شم
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باشند و همچنین شرکتهایی که پس از %) 30(شرکتهایی که نسبت سرمایه به بدهی آنها کمتر از سی درصد 

وق برخوردار نخواهد افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند، از تاریخ تصویب کاهش سرمایه از این مش

.بود
1

  

 5ماده  

سود %) 2(به منظور حفاظت از محیط زیست، شرکتها و واحدهاي صنعتی و معدنی مکلفند تا دو درصد 

اي که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید صرف امور پژوهشی و تحقیقات  نامه خالص خود را بر اساس آیین

محیطی نمایند زیست
2
.  

  .بینی نمایند هاي ساالنه خود پیش تبارات موضوع این ماده را در بودجهشرکتهاي دولتی موظفند اع

 6ماده   

  :گردد به شرح زیر اصالح می“ و اصالحات بعدي آن 3/12/1366قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب ”

  :گردد به شرح ذیل اصالح می) 132(ماده ) 2(تبصره : الف

اضافه “ ربط و هاي ذي فناوري اطالعات با تأیید وزارتخانه واحدهاي تولیدي”عبارت “ به استثناي”بعد از کلمه 

  .شود می

  :شود اضافه می) 138(ماده  3عبارت زیر به انتهاي تبصره : ب

مشهد، (هاي واقع در شعاع یک صد و بیست کیلومتري تهران و حوزه استحفاظی شهرهاي بزرگ  کارخانه”

ود را کالً به شهرکهاي صنعتی مصوب انتقال دهند، از سات خیکه تأس) تبریز، اهواز، اراك، شیراز و اصفهان

  “.برداري در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد تاریخ بهره

                                                                                                                                      
قانون برنامه سوم توسعه ) 113(قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و اصالح ماده ) 4(نامه اجرایی ماده  آیین 1)

  با اعمال اصالحات 2/2/1383تاریخ  هـ3037ت 1907 شماره

قانون برنامه سوم توسعه) 113(ن تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و اصالح ماده قانو) 5(نامه اجرایی ماده  آیین) 2

   هیئت وزیران با اعمال اصالحات 19/1/1383مورخ  هـ30370ت/1402 شماره
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 7ماده  

عرضه (ها مکلفند کاربري اراضی تحت مالکیت واحدهاي صنعتی  وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداري

ر محدوده قانونی شهرها قرار دارند و جهت نوسازي به شهرکهاي صنعتی مصوب انتقال را که د) واحدهاي صنعتی

.یابند به کاربري مسکونی تجاري و یا اداري تغییر دهند می
1

  

 8ماده  

هاي انرژي را که طی پنج سال نسبت به  قیمت روز حامل%) 50(شود تا پنجاه درصد  به دولت اجازه داده می

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی ) 121(کمیته موضوع ماده  معیارهاي تدوین شده توسط

جویی کننده در قالب بودجه سنواتی دولت  جمهوري اسالمی ایران در فرایند و یا محصوالت صنعتی صرفه

.پرداخت نماید
2

  

ي تعیین شده باشد که مصرف انرژي در فرایند و محصول، بیش از معیارها تواند در مواردي همچنین دولت می

  .قیمت مازاد مصرف انرژي را دریافت کند%) 50(با تأیید وزارت صنایع و معادن تا معادل پنجاه درصد 

 9ماده  

انسانی شرکتهاي صنعتی با مشارکت تشکل کارگري و  نیروي وري، به منظور ارتقاي سطح کیفی و بهره

زمینه نیروي انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروي در صورت توافق طرفین در . گردد مدیریت هر شرکت مشخص می

مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگري که توافق 

تحت پوشش بیمه بیکاري قرار “ 26/6/1369بیمه بیکاري مصوب ”قانون ) 7(ماده “ الف”شود، مطابق ضوابط بند 

صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگري واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفین به در . گیرند می

                                                                                                                                      
توسعه ون برنامه سومقان) 113(قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و اصالح ماده ) 7(نامه اجرایی ماده  آیین )1

  وزیران هیئت  19/1/1383 هـ30370ت/1399 شماره

قانون برنامه سوم توسعه ) 113(قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و اصالح ماده ) 8(نامه اجرایی ماده  آیین2)

  هیئت وزیران 22/1/1383مورخ  هـ30370ت1712   شماره
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هاي صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت  وزارتخانه(کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت 

و حسب نظر  و سازمان تأمین اجتماعی و تشکلهاي عالی کارفرمایی و کارگري احاله) ریزي کشور و برنامه

) 7(ماده “ الف”کمیته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند 

  .گیرند تحت پوشش بیمه بیکاري قرار می“ 26/6/1369قانون بیمه بیکاري مصوب ”

می ایران قابل اجرا ضوابط این ماده تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسال

  .باشد می

در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاري براي پوشش اصالح ساختار نیروي انسانی واحدهاي 

ریزي کشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نیاز را در یک ردیف مشخص  صنعتی، سازمان مدیریت و برنامه

.ار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهدو جداگانه در قالب بودجه ساالنه کل کشور در اختی
1

  

 10ماده  

کارفرمایان واحدهاي صنعتی و تولیدي مجازند تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی 

جمهوري اسالمی ایران به ازاي هر نفر اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از 

التفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی  مابه%) 50(رداخت پنجاه درصد بیست و پنج سال را با پ

التفاوت کسورات توسط دولت در  دیگر مابه%) 50(قانونی، پیش از موعد بازنشسته نمایند، پنجاه درصد 

.گردد بینی و پرداخت می هاي ساالنه کل کشور پیش بودجه
2

  

 11ماده  

قانون دریافت جرایم نقدي از کارفرمایان ”) 1(ماده ) 2(وع تبصره درصدهاي مربوط به جرایم موض

هاي مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه  کارگاه

                                                                                                                                      
قانون برنامه سوم توسعه ) 113(کشور و اصالح ماده   قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع) 9( نامه اجرایی ماده آیین) 1

  وزیران هیئت  19/1/1383مورخ  هـ3037ت 1392  شماره

امه سوم توسعه قانون برن) 113(قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و اصالح ماده ) 10(نامه اجرایی ماده  آیین )2

  وزیران هیئت  27/2/1383تاریخ  هـ 30370 ت8794 شماره
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تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده %) 2(به دو درصد “ 9/5/1373نمایند مصوب  شدگان وفق بیمه مربوط اقدام نمی 

  .یابد میهر ماه تأخیر تعیین  به ازاي

 12ماده  

به سازمان تأمین اجتماعی  1380کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که داراي بدهی معوقه تا پایان سال 

باشند، چنانچه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجراي اجراي این قانون اصل حق بیمه و بیمه بیکاري قطعی  می

ه پرداخت و یا با توافق سازمان مزبور آن را تقسیط و اقساط تعیین شده را در شده را به سازمان یاد شد

سررسیدهاي مربوط پرداخت نمایند، جرایم متعلقه اعم از جرایم تأخیر پرداخت حق بیمه و تأخیر ارسال صورت 

تأمین  هاي مشمول قانون قانون دریافت جرایم نقدي از کارفرمایان کارگاه”) 1(مزد و حقوق موضوع ماده 

اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام 

  .شوند بخشوده می“ 9/5/1373نمایند مصوب  نمی

 13ماده  

  :گردد اضافه می“ 3/4/1354قانون تأمین اجتماعی مصوب ”) 78(یک تبصره به شرح زیر به ماده 

موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهاي صنعتی داراي پروانه  سازمان تأمین اجتماعی -تبصره

باشند “ 3/4/1354قانون تأمین اجتماعی مصوب ”) 76(برداري بیمه شدگان را که حایز شرایط مقرر در ماده  بهره

لت هاي احتمالی ناشی از اجراي این تبصره به تصویب دو چگونگی تأمین منابع مربوط به هزینه .بازنشسته نماید

  .خواهد رسید

 14ماده  

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی جمهوري ) 11(هاي اجرایی موضوع ماده  دستگاه

اسالمی ایران بانکها و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این 

سهام آنها را منفرداً %) 50(عتی که بیش از پنجاه درصد قانون، نسبت به اصالح ساختار آن دسته از شرکتهاي صن
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برداري اقتصادي از این واحدها  یا مشترکاً در اختیار دارند، اقدام نمایند و در مواردي که با اصالح ساختار، بهره

  .ریزي و اقدام نمایند صالح نسبت به انحالل آنها برنامه پذیر نباشد، از طریق مراجع ذي امکان

 15ماده  

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ) 113(ماده “ ج”تن زیر به بند م

  :گردد اضافه می

هاي صنایع و معادن و بازرگانی  به استثناي مواردي از مواد خام و اولیه صنعتی که با نظر مشترك وزارتخانه”

راي تأمین نیاز داخلی و با قیمتهاي صادراتی تحویل کاال در مبدأ شود، باید در اولویت ب به طور ساالنه اعالم می

FOB عرضه شود.“  

 16ماده  

اي واحدهاي صنعتی و معدنی و  آالت، تجهیزات تولیدي، قطعات یدکی و مواد اولیه و واسطه ورود ماشین

  .ابزارآالت صنعتی به صورت بدون انتقال ارز و بدون الزام به گشایش اعتبار مجاز است

17اده م  

براي شرکتهاي ) بدون تضمین دولت و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران(انتشار اوراق مشارکت 

هاي نوسازي و توسعه  پذیرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به منظور استفاده از منابع آنها در طرح

%) 70(وژه و تا سقف هفتاد درصد گذاري ریالی پر کل سرمایه%) 50(شرکت حداکثر به میزان پنجاه درصد 

.این اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود. ارزش ویژه شرکت مجاز است
1

  

                                                                                                                                      
 قانون برنامه سوم توسعه) 113(قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و اصالح ماده ) 17(نامه اجرایی ماده  آیین )1

  وزیران  هیئت 21/4/1383هـ 30629ت/12003شماره 
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 18ماده  

شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود تسهیالت بانکی فعالیتهاي تولیدي را که داراي پوشش بیمه باشند 

  .متناسب با کاهش میزان ریسک آنها کاهش دهد

19اده م  

وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ 

و  Back to Backهاي الزم براي گشایش اعتبار اسنادي اتکایی  نامه تصویب این قانون، ضوابط اجرایی و آیین

صادراتی را با حق رجوع و بدون حق کردن اعتبارات اسنادي  Discountو تنزیل ) سلف خریدن(پیش خرید 

نامه کلیه بانکهاي کشور با رعایت ضوابط، این قبیل خدمات را به صادر  آیین. رجوع به بانکها ابالغ نمایند

  .نمایند کنندگان کاال و خدمات فنی و مهندسی ارائه می

 20ماده  

نامه یا سایر اوراق بهادار  یا بیمهگمرك جمهوري اسالمی ایران موظف است، صرفاً با اخذ ضمانتنامه بانکی و 

در . اقدام کند) مواد اولیه صنعتی(به میزان دو برابر حقوق ورودي نسبت به ترخیص کاالهاي وارداتی موقت 

هاي مذکور پس از صادرات مجدد کاالها قابل استرداد است و در صورتی  مورد کاالهاي واردات موقت، تضمین

ها ضبط شده و به حساب درآمدهاي دولت  از کشور خارج نشود ضمانتنامهکاالهاي وارد شده به صورت موقت 

  .شود واریز می

 21ماده  

گذاري، تجهیز و  سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به مطالعه، سرمایه

د خود در قالب بودجه ایجاد زیربناهاي الزم در بخش معدن، در راستاي ایجاد مزیت نسبی اقتصادي، از درآم

  .گذاري بخش خصوصی بر روي معادن کشور میسر گردد سنواتی به نحوي هزینه نماید که امکان سرمایه
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 22ماده  

هاي صنایع و معادن  هاي اجرایی الزم براي تسریع در اجراي این قانون با پیشنهاد مشترك وزارتخانه نامه آیین

ریزي کشور ظرف مدت سه ماه به تصویب هیئت وزیران  و برنامه و امور اقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت

  .خواهد رسید

قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یک هزار و 

  .به تأیید شوراي نگهبان رسیده است 5/6/1382سیصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 

 7/12/1362قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهاي صنعتی ایران مصوب 

واحده ماده  

به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهاي صنعتی و ایجاد هرچه بیشتر امکانات  

ت زیربنایی و ارائه خدمات ضروري براي متقاضیان ایجاد واحدهاي صنعتی از تاریخ تصویب این قانون شرک

  .گردد س مییشهرکهاي صنعتی ایران تأس

وزیر ) رئیس مجمع(مجمع عمومی شرکت یاد شده عبارتست از وزیر صنایع  - )11/3/1376اصالحی ( 1

رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد سازندگی، وزیر صنایع سنگین، وزیر نیرو،  -یامور اقتصادي و دارای

وزیر صنایع در مقابل مجلس شوراي اسالمی مسئول امور مربوط به وزیر مسکن و شهرسازي، وزیر کشاورزي، 

  .باشد شرکت شهرکهاي صنعتی ایران می

، صنعتی در »شهرکهاي«هاي  تواند شرکت شرکت شهرکهاي صنعتی ایران می - )11/3/1376اصالحی ( 2

  .نقاط مختلف ایران تأسیس نماید که هر یک داراي شخصیت حقوقی مستقل باشد

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتی ایران به پیشنهاد  - )11/3/1376اصالحی ( 3

وزیر صنایع و با تصویب مجمع به عنوان معاون وزیر صنایع و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت فرعی 

ن خواهد به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتی ایران و حکم وزیر صنایع تعیی

  .شد
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هاي شهرکهاي صنعتی مکلفند از طریق واگذاري عین یا منفعت اراضی  شرکت -)11/3/1376اصالحی ( 4

سرمایه . شود اي به شرکت شهرکها واگذار می تحت اختیار خود که در مورد اراضی ملی و دولتی به قیمت منطقه

و تشویق احداث و توسعه شهرکهاي صنعتی در اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند براي تسهیالت بیشتر مالی 

مناطق محروم یا غیر برخوردار با تصویب مجامع، وجوه پرداختی فیمابین شرکت شهرکهاي صنعتی ایران و 

انتقال قطعی . گردد شرکتهاي تابع و همچنین شرکتهاي تابع به یکدیگر به عنوان کمکهاي بالعوض محسوب می

  .برداري است موکول به اخذ پروانه بهرهاراضی به صاحبان واحدهاي صنعتی 

شرکت شهرکهاي صنعتی ایران و شرکتهاي تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و  - )11/3/1376اصالحی ( 5

ها تابع  گردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکت اصول قانون تجارت اداره می

اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحی صنعتی . ري اسالمی ایران استقانون کار و تأمین اجتماعی جمهو

و نواحی صنعتی که از محل . شود ها هزینه می پس از تشکیل شرکت شهرك صنعتی مذکور از طریق این شرکت

.گردد اعتبارات عمرانی در آنها هزینه گردیده است شهرك صنعتی موضوع این قانون تلقی می
  

هاي جاري و خدماتی که  جه عمرانی یا سرمایه اصلی اولیه شرکت براي پرداخت هزینهاستفاده از بود -6

هاي  سات زیربنایی شهرك ضرورت خواهد یافت ممنوع است و کلیه هزینهیبرداري از تأس پس از آغاز بهره

اي که به تصویب مجمع عمومی شرکت  نامه یینمربوط به خدمات و امور جاري شهرك صنعتی بر اساس آ

رسد از صاحبان واحدهاي صنعتی موجود در شهرك یا اشخاصی که بنحوي از انحاء اراضی  رکهاي صنعتی میشه

هاي  موارد و ضوابط و نحوه وصول هزینه. گردد اند دریافت می مورد نیاز براي اجراي طرح خود را تهیه نموده

  .نامه مشخص خواهد شد یینمذکور به تفکیک در آ

و طراحی نقشه ) در منطقه تصویب شده توسط مجمع(عیین محل شهرك ت - )11/3/1376اصالحی ( 7

و . شهرك براي نیازهاي گوناگون بر اساس ضوابط اعالم شده توسط وزارت مسکن و شهرسازي انجام خواهد شد

ها مستثنی بوده و واگذاري  در هر حال شهرکهاي صنعتی از حریم قانون و استحفاظی شهرها و قانون شهرداري

متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسئوالن شهرك صنعتی است که  اراضی به

هاي فنی و اقتصادي به عهده مجمع  تشخیص ضرورت. نامه اجرایی این قانون عمل خواهد کرد بر اساس آیین

  .باشد عمومی شرکت شهرکهاي صنعتی مربوط می



  ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران  برنامه پنج مجموعه                                                                 682

  

تبصره  

  .قررات این بند مستثنی استعوارض قانونی تولید صنعتگران از م 

مجمع عمومی شرکت شهرکهاي صنعتی ایران موظف است با توجه به  -) 11/3/1376اصالحی ( 8

هاي دولت جمهوري اسالمی ایران و با تصویب هیئت دولت براي افزایش تعداد شهرکها اقدامات الزم را  سیاست

ا توجه به نیاز و ضرورت نسبت به توسعه شهرکهاي تواند ب انجام دهد و همچنین مجمع عمومی شرکتهاي تابعه می

  .صنعتی مصوب اقدام نمایند

اساسنامه و حدود اختیارات شرکت شهرکهاي صنعتی ایران با توجه به سیاست عدم تمرکز توسط مجمع  -9

  .عمومی در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید

مل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه هفتم اسفندماه یک هزار و سیصد و شصت و دو قانون فوق مشت

  .به تأیید شوراي نگهبان رسیده است 18/12/1362مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 

26/2/1389مصوب  قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی  

 1 ماده  

ماه از تاریخ تصویب این قانون برنامه و سیاستهاي مرتبط  مکلف است ظرف مدت سهوزارت صنایع و معادن  

با ارتقاء کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجراء کامل استانداردهاي اجباري پنجاه و یک گانه 

و توسعه پذیر نمودن  سازي، استانداردهاي ایمنی و آالیندگی و همچنین رقابت واستانداردهاي مورد نیاز قطعه

شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اجراء به کلیه خودروسازان 

  .ربط ابالغ نماید و مراکز ذي

 2ماده  

وزارت صنایع و معادن مکلف است از طریق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از  

را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی ) 1(ي موضوع مادهرفیتهاي قانونی، استانداردهاظ

  .غیراستاندارد جلوگیري نماید
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 1تبصره  

گذاري نماید که تأییدیه مؤسسه  ایران مکلف است خودروهایی را شماره اسالمی انتظامی جمهوري نیروي 

  .یران را أخذ نموده باشداستاندارد و تحقیقات صنعتی ا

 2تبصره  

بوس ـ کامیون ـ کامیونت ـ  سواري ـ وانت ـ اتوبوس ـ مینی(منظور از خودرو در این قانون انواع خودرو 

   .است) و موتورسیکلت» تریلر و لوکوموتیو« کشنده 

 3ماده  

لیه کاالهاي صنعتی وارداتی به کنندگان ک به منظور حمایت از تولیدات صنعتی داخلی و حفظ حقوق مصرف 

. صورت توزیع آنها ممنوع است یید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد؛ در غیر اینکشور باید به تأ

همچنین کلیه تولیدات صنعتی داخلی باید استانداردهاي الزم را کسب نماید و حداکثر یک سال پس از تصویب 

  .این قانون تولیدات داخلی غیراستاندارد قابل توزیع نخواهد بود

 1تبصره  

اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از واردات کاال نسبت به ارائه گواهی مؤسسات استانداردجهانی کلیه  

مورد تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا ارائه نمونه جهت دریافت گواهی استاندارد اقدام و نسبت 

   .گواهی مذکور بر روي کاالهاي وارداتی اقدام نمایند به الصاق برچسب

 2تبصره  

دولت مجاز است تا یک چهارم از مبلغی را که خودروسازان یا صنایع دیگر به امر تحقیق و پژوهش  

  .بینی نماید دهند در بودجه سنواتی پیش اختصاص می

  4ماده  

المی که تولیدات داخلی آنها پاسخگوي نیاز داخلی است دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و کلیه اق 

رساند و همچنین تعرفه واردات اقالم غیرضروري و کاالهاي  نها به تولیدات و اشتغال داخلی آسیب مییا واردات آ

اي تعیین نماید که تولیـدات و اشتغال داخلی آسیب نبیـند و از خروج ارز از کـشور  تشریفاتی را به گونه
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لغو  24/12/1388ر مصوب کل کشو 1389قانون بودجه سال ) 15(بند) د(برهمین اساس جزء . جلوگیري شود

  .شود می

 1تبصره  

هاي بازرگانی و  نامه اجرائی این قانون توسط وزارت صنایع و معادن و با همکاري وزارتخانه آئین 

  .اموراقتصادي و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

 2تبصره  

بار به کمیسیونهاي صنایع  ماه یک وزارت صنایع و معادن مکلف است گزارش اجراء این قانون را هرسه 

  . اسالمی تقدیم نماید شوراي ومعادن و اقتصادي مجلس

ماه  بر چهار ماده و شش تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم اردیبهشت قانون فوق مشتمل

 اي نگهبان رسیدبه تأیید شور 5/3/1389زار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ یکه

   رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی 

23/3/1386مصوب  کنندگان خودرو قانون حمایت از حقوق مصرف 

 1ماده  

  :شود برده می اصطالحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار 

راي حمل هر نوع وسیله نقلیه موتوري تولید داخل یا خارج براي استفاده در معابر عمومی ب :خودرو -1

  .سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز

هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش مبادرت به  :کننده  عرضه -2

  .کند فروش خودروهاي نو تولیدي یا وارداتی خود می

کننده نسبت به فروش خودروي نو  هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه: واسطه فروش -3

  .کند دام میاق
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دار فروش و خدمات پس  کننده عهده هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه :نمایندگی مجاز -4

  .از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است

  .هر شخص حقیقی یا حقوقی که خودرو را براي استفاده شخصی یا عمومی در اختیار دارد: مصرف کننده -5

کننده قید گردیده  در قرارداد واگذاري و یا در برگه فروش توسط عرضه مبلغی است که: بهاي خودرو -6

  .است

 2ماده  

کننده موظف به رعایت استانداردهاي ابالغی در مورد ایمنی، کیفیت، سالمت خودرو و مطابقت آن با  عرضه 

  .باشد ضمانت ارائه شده به مصرف کننده می

 1تبصره  

از زمان تحویل خودرو به مصرف کننده یا کارکردي برابر با سی تواند کمتر از یک سال  دوره تضمین نمی 

  .باشد) هر کدام زودتر به پایان برسد(هزار کیلومتر 

 2تبصره  

سال از زمان تحویل رسمی آخرین   دوره تعهد، یا دوره تأمین قطعات و ارائه خدمات فنی استاندارد، برابر ده 

  .باشد خودرو به مصرف کننده می

 3ماده  

ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا (کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب   عرضه 

نامه و  است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانت) حمل

درو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب مشخصات اعالمی به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خو

هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه . کاهش ارزش معامالتی خودرو شود

هاي درمان ناشی از نقص  خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه

هاي حمل خودرو به تعمیرگاه، تأمین خودروي  هزینه) ث باشدکه خارج از تعهدات بیمه شخص ثال(یا عیب 
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عهده  بر.) چنانچه مدت توقف خودرو بیش از چهل و هشت ساعت باشد(جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات 

  .باشد کننده می  عرضه

 1تبصره  

کننده   عرضه. شود کننده به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش یا نمایندگی مجاز ایفاء می تعهدات عرضه 

هاي مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدکی و تأمین  مکلف به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش یا نمایندگی

تواند مصرف کننده را به  شده در سطح کشور بوده و نمی  آموزشهاي الزم متناسب با تعداد خودروهاي عرضه

  .مراجعه به نمایندگی معینی اجبار نماید

 2تبصره  

ت بروز اختالف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختالفی حسب درخواست طرفین ابتدا در در صور 

کننده خودرو، کارشناس رسمی دادگستري و کارشناس  ئت حل اختالف مربوطه، متشکل از نماینده عرضهیه

  .شد نیروي انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستري طرح و رأي الزم با اکثریت آراء صادر خواهد

. بود در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رأي صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیري خواهد

  .دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشاء رأي نماید

 4ماده  

باشد یا چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی  

در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک بار تعمیر 

کننده مکلف است   غیرقابل استفاده بماند، عرضه ،نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات برطرف

ض یا با توافق، بهاي آن را به مصرف حسب درخواست مصرف کننده خودروي معیوب را با خودروي نو تعوی

  .کننده مسترد دارد

 1تبصره  

 ماده) 2( ئت حل اختالف موضوع تبصرهیصورت بروز اختالف بین طرفین، حل و فصل آن از طریق ه در 

  .باشد این قانون می) 3(
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 2تبصره  

واگذاري خودروي . دشده را پیش از رفع عیب ندار کننده حق واگذاري یا استفاده از خودروي مسترد  عرضه 

  .باشد مزبور پس از رفع عیب و نقص قبلی و با اعالم صریح عیوب مزبور در اسناد واگذاري مجاز می

 5ماده  

کننده، واسطه فروش و نمایندگی مجاز تعمیر موظفند هر بار که خودروي موضوع ضمانت، مورد   عرضه 

هاي  ها و نقص م کار، به صورت مکتوب کلیه عیبگیرد، پس از اتما اي قرار می تعمیر یا خدمات مختلف دوره

شده را در صورت وضعیت ذکر  هاي انجام شده و قطعات تعمیر یا تعویض اعالمی از سوي مصرف کننده، اقدام

  .را تسلیم مصرف کننده نماید نموده و آن

تبصره  

  .باشد ي مجاز تعمیر ممنوع میها کننده و نمایندگی نشده توسط عرضه استاندارد یا تأیید استفاده از قطعات غیر 

 6ماده  

ناممکن ) قابل رفع بینی و غیر قابل پیش غیر(مترقبه  کننده به دلیل حوادث غیر چنانچه انجام تعهدات عرضه 

  .شود مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده می. آید باشد، این تعهدات به حالت تعلیق درمی

 7ماده  

کننده، واسطه فروش با مصرف کننده که به موجب آن تمام  بین عرضهمستقیم  هر نوع توافق مستقیم یا غیر 

کننده برطبق این قانون و یا ضمانتنامه صادره بر عهده دارد ساقط نماید یا به عهده  یا بخشی از تعهداتی که عرضه

  .باشد واسطه فروش یا هر عنوان دیگري گذارده شود، در برابر مصرف کننده باطل و بالاثر می

تبصره  

انعقاد هر نوع قراردادي که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و مشمولین این قانون در آن رعایت نشود به  

  .قانون مدنی و مورد مشابه غیرقانونی و از درجه اعتبار ساقط است) 10(استناد ماده 
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 8ماده  

دلیل تعویض  هرگونه عیب و نقص و خسارات جانی و مالی وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث که به 

کننده، توسط   هاي جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجاز عرضه یا نصب قطعات و سیستم

گونه حقی براي مصرف کننده  مصرف کننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون خارج است و هیچ

  .کند کننده ایجاد نمی و اشخاص ثالث در برابر عرضه

 9ماده  

کننده مکلف است تعهدات موضوع این قانون را به صورت کتبی در اوراق ضمانتنامه قید نموده و در   هعرض

  .زمان تحویل خودرو، به نحو مقتضی موضوع این قانون را به طور صریح و روشن به مصرف کننده اعالم نماید

 10ماده  

یندگی مجاز تعمیر در سطح کشور به ازاء به ویژه در مورد مالکهاي ایجاد نما(نامه اجرایی این قانون  نییآ

ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده و به ) شده تعداد خودروهاي عرضه

  .رسد تصویب هیئت وزیران می

 11ماده  

وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر اجراء این قانون در راستاي حفظ حقوق مصرف کنندگان و  

  .ماهه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمی است زارش ادواري ششاعالم گ

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم خرداد ماه 

 به تأیید شوراي نگهبان 30/3/1386هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ  یک

  .رسید
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با  12/6/1384هـ مورخ  ت32378. اساسنامه صندوق ملی محیط زیست مصوبه شماره

اصالحات بعدي

سازمان حفاظت 1384.4.7مورخ  1ـ13482بنا به به پیشنهاد شماره  1384.4.15در جلسه مورخ هیئت وزیران 

،اجتماعی و فرهنگی جمهوري  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي) 68(ماده »  ب«محیط زیست و به استناد بند 

  : شرح زیر تصویب نمود ـ اساسنامه صندوق ملی محیط زیست را به1383اسالمی ایران ـ مصوب 

  فصل اول ـ کلیات

1 ماده  

و حمایت  هاي زیست محیطی و جلوگیري از تخریب محیط زیست و حفظ در جهت کمک به تقلیل آالینده 

شود، تاسیس  می نامیده " صندوق"در این اساسنامه به اختصار  که " صندوق ملی محیط زیست"از محیط زیست 

  . شود می

18/9/1387اصالحی ( 2 ماده(  

اي اعتباري وابسته به سازمان حفاظت  موسسه» به تشخیص بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران«صندوق  

طبق مفاد این  حقوقی و استقالل مالی بوده و به صورت شرکت دولتی محیط زیست است که داراي شخصیت

  . نماید شرکتهاي دولتی فعالیت می اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به

3 ماده  

  . شود صندوق براي مدت نامحدود تشکیل می 

4 ماده  

تواند درنقاط  حوزه فعالیت صندوق سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است و بنا به ضرورت می 

  . نمایددیگر کشور شعبه یا نمایندگی دایر 
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  فصل دوم ـ سرمایه و موضوع فعالیت

5 ماده   

منابع تامین اعتبارصندوق جهت . باشد ریال می) 10ر000ر000ر000(سرمایه اولیه صندوق مبلغ ده میلیارد 

  :  انجام فعالیتها به قرار زیر است

  ـ کمکها و هدایاي اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی 1

  المللی  بین ـ کمکها و هدایاي خارجی و2

6 ماده  

  : باشد موضوع و حدود عملیات صندوق به شرح زیر می 

  بینی شده در قانون  ـ تامین و تجهیز منابع مالی از محلهاي پیش1

، کارگاهها و بطور کلی هرگونه منابع آالینده در جهت  ـ اعطاي تسهیالت مالی به کارخانجات2

  .  هاي زیست محیطی آلودگی کاهش

، احیاء و مدیریت  یالت مالی براي جلوگیري از تخریب محیط زیست از طریق حفظـ اعطاي تسه3

  ).  ، گونه و ژن ، زیست بوم شامل زیستگاه( زیستی  تنوع

  .  هاي زیست محیطی و طرحهاي اکوتوریسم ـ حمایت مالی و همکاري در طرحها و پروژه4

ـ 6. هت بهبود شرایط زیست محیطیـ حمایت مالی و همکاري در طرحهاي آموزشی و فرهنگ سازي ج 5

تولید انبوه  اعطاي تسهیالت مالی به مخترعین و محققین محیط زیست در جهت گسترش و تکمیل تحقیقات براي

  .  و استفاده عمومی از تجهیزات کنترل و کاهش آلودگی

7 ماده  

تفاده ازمنابع مالی آنها تواند در موارد خاص با جلب همکاري بانکها و موسسات اعتباري و با اس صندوق می 

و در بازپرداخت  در جهت اعطاي تسهیالت زیست محیطی به متقاضیان براساس مقررات عملیات بانکی اقدام

  .صندوق به عمل آورد اقساط وام متقاضیان به بانکها و موسسات مذکور تسهیالت و حمایتهاي مالی را از منابع
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8 ماده   

، باغات و  دام وسسات بیمه امکانات و شرایط الزم را براي بیمه کردنتواند از طریق شرکتها و م صندوق می

خطر فراهم و حق بیمه  محصوالت کشاورزي در مقابل خسارت ناشی از جانوران وحشی حمایت شده و در معرض

  . مربوط را از محل منابع و اعتبارات صندوق پرداخت نماید

  فصل سوم ـ ارکان

9 ماده  

  :  استصندوق داراي ارکان زیر  

  ـ مجمع عمومی 1

  ـ هیأت مدیره 2

  ـ مدیر عامل 3

  ـ بازرس 4

18/9/1387اصالحی ( 10 ماده(  

باشد و اعضاي آن عبارتند از وزیران  گیري صندوق می مجمع عمومی باالترین مرجع سیاستگذاري و تصمیم«

یس جمهور، جلسات مجمع با ریزي و نظارت راهبردي ری امور اقتصادي و دارایی، صنایع و معادن و معاون برنامه

  .گردد دعوت از معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل می

باشد و دبیرخانه مجمع در سازمان حفاظت  ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر امور اقتصادي و دارایی می

  ». محیط زیست خواهد بود

11 ماده  

  :  اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است 

  ـ تصویب خط مشی و سیاستهاي کلی صندوق 1

  ـ تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان 2
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  .  براي تصویبهیئت وزیران ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه صندوق و ارایه پیشنهاد به 3

  ریزي کشور  ـ تصویب تشکیالت صندوق با تایید سازمان مدیریت و برنامه4

ماده  ل و نصب آنها و تعیین حق حضور و پاداش اعضاء هیأت مدیره با رعایتـ انتخاب هیأت مدیره و عز 5

  .  ـ و سایر قوانین و مقررات مربوط1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ) 241(

  ـ صدور احکام عزل و نصب مدیرعامل به پیشنهاد هیأت مدیره 6

12 ماده  

، اقتصاد،  زیست افراد صالحیتدار و متخصص در امور مختلف محیط هیأت مدیره صندوق مرکب از پنج نفر 

  . شوند مجمع منصوب می باشد که براي مدت دو سال با انتخاب مجمع عمومی و حکم رییس مالی و بانکداري می

 1تبصره  

  . نماید هیأت مدیره از بین خود یک رییس و یک نایب رییس انتخاب می 

 2تبصره  

دعوت رییس هیأت مدیره حداقل ماهی یک بار تشکیل وجلسات آن با حضور  جلسات هیأت مدیره حسب 

  .باشد االجرا می تصمیمات هیأت مدیره با آراء سه نفر معتبر والزم. یابد میحداقل سه نفر از اعضاء رسمیت 

13 ماده  

  : وظایف و اختیارات هیأت مدیره عبارتند از 

   ـ اجراي مفاد اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی1

ها و مقررات مورد نیاز  نامه ، استخدامی و سایر آیین ، مالی هاي اداري نامه ـ تأیید یا تصویب آیین2

  .برحسب مورد صندوق

  .  ها و خط مشی صندوق و پیشنهاد ان جهت تصویب در مجمع عمومی ـ تنظیم برنامه3

  .  ـ انتخاب و پیشنهاد مدیرعامل به مجمع عمومی4

دوق و حساب سود و زیان و ارایه گزارش آن به مجمع عمومی جهت طرح درجلسه ـ تنظیم ترازنامه صن 5

  هیأت امناء
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  .  ـ اتخاذ تصمیم در مورد وصول منابع اعتباري و مطالبات صندوق6

  .  ربط ذي ـ ارایه هرگونه پیشنهاد جهت تغییر یا اصالح اساسنامه به مجمع عمومی به منظور طرح در مراجع7

14 ماده  

  : باشد رعامل به شرح زیر میوظایف مدی 

  .  ـ انتخاب بانک عامل و افتتاح حساب و سپرده نزد بانک در ارتباط با اهداف و وظایف صندوق1

، مشارکت و همکاري با سایر بانکها و موسسات اعتباري و مالی  گذاري ـ انعقاد قراردادهاي سرمایه2

  .  درچارچوب اختیارات مدیرعامل

قضایی یا پاسخگویی به دعاوي مطرح شده علیه صندوق و همچنین هرگونهمصالحه ـ طرح دعوا در مراجع 3

  . ایران قانون اساسی جمهوري اسالمی) 139(و ارجاع امر به وکیل با حق توکیل به غیر با رعایت اصل 

ـ مبادرت به هرگونه اقدامی که در چارچوب قوانین و مقررات تاسیس صندوق و پیشبرد اهداف 4

  . باشد میضروري  صندوق

باشد  ـ مدیرعامل کلیه اختیارات الزم غیر از آنچه را که بر عهده هیأت مدیره و مجمع عمومی می 5

  . باشد دار می اداره امور صندوق عهده براي

15 ماده  

هیأت مدیره از بین خود یا خارج از هیأت مدیره یک نفر را به مدت دو سال به عنوان مدیرعامل انتخاب و  

  . نماید پیشنهاد می

  . باشد تجدید یا تمدید ماموریت مدیر عامل مجاز می

16 ماده  

  . شود حکم مدیرعامل توسط رییس مجمع عمومی امضاء می 
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17 ماده  

حدوداختیارات و . تواند بخشی از اختیارات و وظایف خود را به مدیرعامل تفویض نماید هیأت مدیره می 

  . شود وظایف مدیر عامل توسط هیأت مدیره تعیین می

18 ماده  

اساسنامه به ) 14( عزل مدیر عامل با توجه به ماده. باشد مدیرعامل در برابر هیأت مدیره پاسخگو و مسئول می 

  . گیرد پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی صورت می

19 ماده  

دي و دارایی بازرس صندوق سازمان حسابرسی وابسته به وزارت اموراقتصا. باشد صندوق داراي بازرس می 

  . باشد می

20 ماده  

و حساب  بازرس صندوق طبق قوانین و مقررات مربوط اعمال نظارت نموده و ضمن رسیدگی به ترازنامه 

تواند در صورت لزوم ازخدمات  صندوق می. سود و زیان گزارش الزم را به مجمع عمومی ارایه خواهد نمود

  . صالح رسمی نیز استفاده نماید حسابداران ذي

  صل چهارم ـ سایر موادف

21 ماده  

  . پذیرد سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال آغاز و تا آخر اسفند همان سال پایان می 



  695 ... ارجاعی قوانین:فصل دوم/در برنامه پنجم توسعه قوانین و مقررات تنفیذي و ارجاعی: بخش سوم

22 ماده  

هرگونه تغییر در اساسنامه بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با هماهنگی وزارت امور اقتصادي ودارایی و سازمان  

نامه شماره  موجب این اساسنامه به. خواهد رسیدهیئت وزیران یب ریزي کشور به تصو مدیریت و برنامه

  . است شوراي نگهبان به تایید شوراي یاد شده رسیده 27/5/1384مورخ  84.30.12972

-  3/2/1374قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا مصوب  30ماده

برداري و تعیین میزان آلودگی  هکسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان حفاظت محیط زیست براي نمون

ها منابع تجاري بهداشتی و خدمات و اماکن عمومی ممانعت به عمل آورده  کارگاه ناشی از فعالیت کارخانجات و

نگذارند و یا اسناد و مدارك و اطالعات  و یا اسناد و مدارك و اطالعات مورد نیاز سازمان را در اختیار ایشان

و  حسب مورد و اهمیت موضوع به جزاي نقدي از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال خالف واقع ارائه نمایند بر

  .ماه و جزاي نقدي مذکور محکوم خواهند شد 3در صورت تکرار به حبس تعزیري از یک ماه تا 

 تبصره  

در صورتی که مأموران سازمان حفاظت محیط زیست در جرائم موضوع این ماده همکاري یا مشارکت داشته 

هاي رسیدگی به تخلفات اداري به حداکثر  نمایند عالوه بر محکومیت در هیأت یا گزارش خالف واقع ارائه

  .مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد

 قانون اصالح موادي از قانون تأسیس هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران مصوب  7و  5مواد

6/2/1373  

 5ماده  

هاي منعقده بین دولت  نامه ها و اجازه عنوان تنها مرجع انعقاد موافقتنامه سازمان هواپیمایی کشوري به 

برداري هوایی به منظور حمل و نقل اشخاص و اشیاء  باشد و حق بهره می جمهوري اسالمی ایران و سایر کشورها

ري سرویسهاي هوایی مربوط به برقرا هاي نامه ها و اجازه براي استفاده از حقوق مندرج در قراردادها و موافقتنامه
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  منعقده بین دولت جمهوري اسالمی ایران و سایر کشورها به شرکت هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران واگذار

در صورت عدم اعالم آمادگی جهت برقراري سرویس هوایی از طرف هواپیمایی جمهوري اسالمی . گردد می

برداري به سایر شرکتهاي  از است اجازه بهرههواپیمایی کشوري مج ماه، سازمان  6ایران حداکثر در مدت 

  .هواپیمایی اعطاء نماید

  2تبصره  

مؤسسات هواپیمایی ایرانی به استثناء هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران که طبق مقررات مربوط مشغول  

با رعایت  دهند و همچنین مؤسسات هواپیمایی ایرانی دیگر که در آینده انجام می فعالیت بوده و عملیات پروازي

به  (محدودیت وزنی با هواپیماهاي مسافري یا باري  توانند بدون نامه الزم تحصیل نمایند می قانون پروانه یا اجازه

مبادرت  به حمل و نقل مسافر و بار و یا هر نوع پرواز بازرگانی ) تشخیص شوراي عالی هواپیمایی کشوري

ی ایران به عنوان عضو شوراي عالی هواپیمایی کشوري مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوري اسالم. نمایند

  .گردند هواپیمایی کشوري با حق رأي تعیین می اصالحی قانون 6موضوع ماده 

  7ماده  

از تاریخ تصویب این قانون نمایندگی کل شرکتها و مؤسسات هواپیمایی خارجی در ایران و همچنین  

واگذاري خدمات پشتیبانی . باشد ایی جمهوري اسالمی ایران میهواپیم به عهده ) تعمیرات (خدمات فنی هواپیما 

کشور براي پروازهاي داخلی به  هاي زمینی سوار و پیاده کردن مسافر و تخلیه و بارگیري هواپیماها در فرودگاه

استثناء شرکت مذکور و شرکتهاي وابسته با هواپیمایی کشوري است و در مورد هواپیماي خارجی شرکت 

دار خواهد بود و چنانچه در انجام آن کمبود و نارسایی احساس  جمهوري اسالمی ایران این امر را عهده هواپیمایی 

اعالم قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی  تواند با  شود سازمان هواپیمایی کشوري می

  .گردد یکن می مل با تصویب این قانون سایر قوانین مغایر ملغی و کان. واگذار نماید
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  16/2/1354مصوب   آهن شهري تهران و حومه قانون تأسیس شرکت راه 2تبصره  

 ماده واحده  

برداري از  آهن شهري و تأسیسات مربوط و بهره شود به منظور احداث راه به شهرداري پایتخت اجازه داده می

یه شرکت مزبور از طرف دولت تأمین سرما. آهن شهري تهران و حومه تأسیس نماید راه آن شرکتی به نام شرکت

شرکت داراي شخصیت حقوقی و استقالل مالی است و طبق اصول  .شود و در اختیار شهرداري گذارده می

ظرف شش ماه از تاریخ تصویب  اساسنامه شرکت. شود بازرگانی و مقررات این قانون و اساسنامه مربوط اداره می

اد و پس از موافقت وزارت کشور و سازمان امور اداري و استخدامی این قانون از طرف شهرداري پایتخت پیشنه

  .براي تصویب کمیسیونهاي مربوط مجلسین تقدیم خواهد شدهیئت وزیران و تأیید  کشور

...

  2تبصره   

آهن شهري تهران و حومه و تأمین نیازمندیهاي خود از زیر اراضی  تواند به منظور اجراي طرح راه شرکت می 

برداري و  شهر و حومه بدون هیچگونه پرداختی استفاده نماید و در مواردي که براي نقشه حدوده قانونیو امالك م

ساعته به محلهاي مزبور وارد  48شود با اخطار کتبی  گمانه زدن ورود به منازل و اماکن عمومی ضروري تشخیص

شرکت . نماید می ارد فوق اقدامو در صورت ممانعت یا حضور نماینده دادستان شهرستان نسبت به اجراي مو

هاي الزم را براي جلوگیري و جبران هر گونه صدمه و خسارت به جان و مال اشخاص به  بینی مکلف است پیش

قانون برنامه و بودجه کشور  50خسارت به مستحدثات میزان خسارت وارده طبق ماده  در صورت وقوع. نماید

صورت احتیاج به تملک زمین یا مستحدثات براي اجراي این قانون  در . گردد پرداخت می 1351مصوب اسفند ماه 

  .از مقررات مذکور استفاده خواهد شد
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-  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري  1قانون اصالح ماده

30/1/1385سازي مدارس بدون استحکام مصوب  اسالمی ایران براي مقاوم

 واحده ماده  

به  ایران اسالمی  جمهوري و فرهنگی ، اجتماعی اقتصادي توسعه چهارم برنامه  قانون ) 52(ماده ) م(بند  اي براي اجر 

دالر مطابق جدول )  3 954 000 000( شود مبلغ سه میلیارد و نهصد و پنجاه و چهار میلیون  می داده  اجازه  دولت

و  آموزش  رداشت و در اختیار وزارت از محل صندوق ذخیره ارزي ب 1388تا  1385زیر طی سالهاي 

با سازمان  که  هایی موافقتنامه قرار دهد تا براساس) کشور و تجهیز مدارس  ، توسعه  نوسازي سازمان ( پرورش

 126010سازي  و مقاوم خطر آفرین کالس باب و نوسازي تخریب نماید براي  می کشور مبادله  ریزي  و برنامه مدیریت 

  .نماید هزینه تحکاماس بدون کالس باب

  میلیون دالر  سال اعتبار    

1385     609  

1386     1115  

1387     1115  

1388     1115  

  3954    جمع 

 1تبصره  

  .هر سال معادل تعدیل قیمتها به مبلغ مصوب ساالنه اضافه شود 

 2تبصره  

شناسی و مهندسی  المللی زلزله بودن در برابر زلزله به تأیید پژوهشگاه بین شده باید از نظر مقاوم  مدارس ساخته 

زلزله و از نظر واجد شرایط بودن استحکام ساختمان و استانداردهاي الزم به تأیید وزارت مسکن و شهرسازي 

  .برسد
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 3تبصره  

موارد موضوع این قانون با رعایت کامل مقررات ملی ساختمان ایران و الزامات مندرج در قانون نظام  

  .جام پذیردمهندسی و کنترل ساختمان ان

-  22/12/1374قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  

  مشی کلیات، اهداف و خط -فصل اول  

  1ماده  

ها، استانداردها و  نامه نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آیین: تعریف

اف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء اي و صنفی که در جهت رسیدن به اهد حرفه هاي مهندسی، تشکل

  .شود گذاشته می

  2ماده  

  :اند از مشی این قانون عبارت اهداف و خط

  .تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسالمی در معماري و شهرسازي -  1

  .هاي ساختمان و شهرسازي هاي فنی و مهندسی در بخش تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه -  2

  .تأمین موجبات رشد و اعتالي مهندسی در کشور -  3

ترویج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و  - 4

  .وري افزایش بهره

  .باال بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجراي خدمات -  5

  .ها در این بخش ارتقاي دانش فنی صاحبان حرفه -  6
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دهی مناسب، آسایش و صرفه  ضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهرهو - 7

ها و فضاهاي شهري و  برداران از ساختمان حمایت از مردم به عنوان بهره اقتصادي و اجراء و کنترل آن در جهت

  .هاي ملی مایهسر وري منابع مواد و انرژي و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره

  .گذاري خدمات مهندسی تهیه و تنظیم مبانی قیمت -  8

هاي جامع و تفصیلی و  الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرح - 9

برداران و تمام اشخاص حقیقی و  ها، سازندگان، مهندسین، بهره دولتی، شهرداري هاي هادي از سوي تمام دستگاه

ها و فراهم ساختن زمینه  هاي آن فعالیت قوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط وح

  .ساختمان اي و صنوف هاي مهندسی و حرفه ها و تشکل همکاري کامل میان وزارت مسکن و شهرسازي، شهرداري

هاي  در تهیه و اجراي طرحها و صنوف ساختمانی  اي مهندسان و صاحبان حرفه جلب مشارکت حرفه - 10

  .توسعه و آبادانی کشور

  3ماده  

اي خود و تحقق اهداف این قانون در  تر مهندسان در انتظام امور حرفه براي تأمین مشارکت هر چه وسیع 

شود و  خوانده می "سازمان "که از این پس در این قانون به اختصار  "مهندسی ساختمان سازمان نظام "سطح کشور 

 "سازمان استان "که از این پس به اختصار  "استان سازمان نظام مهندسی ساختمان "ستان یک سازمان به نام در هر ا

یاد شده غیر  هاي سازمان. شود نامه اجرایی آن تأسیس می طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین. شود نامیده می

  .باشند ات غیر انتفاعی میانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسس

  4ماده  

از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازي با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعالم 

هاي ساختمان و شهرسازي که توسط  حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و

این صالحیت در مورد مهندسان از طریق  .اي است ت حرفهشود مستلزم داشتن صالحی وزارت یاد شده تعیین می

پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهاي فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار 

شود مرجع صدور پروانه اشتغال  یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می کاردانی
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تجربی وزارت مسکن و شهرسازي و مرجع صدور پروانه مهارت  مهندسی و پروانه اشتغال به کاردانی وبه کار 

و تغییر مدارك صالحیت  شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال. گردد فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می

نامه  ها در آیین دگان آناي موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال دارن حرفه

  .شود معین می اجرایی این قانون

  1تبصره  

سال از تاریخ  10اند ظرف  وزارت مسکن و شهرسازي و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظف

اي و صنفی شاغل در  هاي حرفه ها و تشکل ها، مهندسان و سازمان همکاري شهرداري ابالغ این قانون با استفاده از

اي این امر و بودجه مورد نیاز براي  اهداف مرحله .ها دامنه اجراي این ماده را به کل کشور توسعه دهند بخشاین 

بودجه  ها همه ساله در آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخش

  .بینی خواهد شد سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیش

  2تبصره  

حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارك صالحیت  کلیه اشخاص

  .اي موقت دریافت دارند حرفه

  تشکیالت، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان - فصل دوم  

  5ماده  

ها، هیأت عمومی سازمان، شوراي مرکزي سازمان،  ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان استان

  .نظام مهندسی س سازمان، و شوراي انتظامیریی

  6ماده  

نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که داراي  50براي تشکیل سازمان استان وجود حداقل 

اصلی مهندسی شامل معماري، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی،  هاي مدرك مهندسی در رشته

  .باشند ضروري است برداري و ترافیک شهرسازي، نقشه
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  1تبصره  

ماه ممتد پیش  6شود که حداقل متولد آن استان یا  مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطالق می

  .عضویت، در آن استان مقیم باشد از تاریخ تسلیم درخواست

  2تبصره  

  .توانند عضویت یابند هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمی

  7ماده  

هاي مرتبط با  هاي اصلی و اشخاص حقیقی در رشته ویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشتهعض

  .سازمان استان بالمانع است مهندسی ساختمان در

  1تبصره  

هاي اصلی یاد  ها با رشته شود که عنوان آن هایی اطالق می هاي مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته رشته

در ارتباط باشد % 70هاي اصلی بیش از  ها با رشته بوده ولی محتواي علمی و آموزشی آن متفاوت) 6(شده در ماده 

هاي طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداري، کنترل،  زمینه ها خدمات فنی معینی را در التحصیالن اینگونه رشته و فارغ

حیث حجم،  ما این خدمات ازکنند ا هاي ساختمان و شهرسازي عرضه می آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخش

  .هاي اصلی مهندسی ساختمان نباشد اهمیت و میزان تأثیر عرفاً همطراز خدمات رشته

  2تبصره  

اي دارندگان مدارك تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این  حدود صالحیت حرفه

ي، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رییس متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرساز ها توسط کمیسیونی رشته

مرجع تطبیق عناوین مدارك تحصیلی کمتر از  .رسد سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازي می

  .ها وزارت مسکن و شهرسازي است اي دارندگان آن معادل لیسانس و تعیین حدود صالحیت حرفه

  8ماده  

یره، شوراي انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم هر سازمان استان داراي مجمع عمومی، هیأت مد

توانند در سایر شهرهاي استان و همچنین در مناطق  هاي استان می سازمان. باشد می دفتر مرکزي آن در مرکز استان
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مرکزي و تصویب وزیر مسکن و شهرسازي، در  مختلف شهرهاي بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد شوراي

انجام تمام یا  دفاتر نمایندگی دایر نموده و. ها سازمان استان تأسیس نشده باشد اي مجاوري که در آنه مرکز استان

  .بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند

  9ماده  

 مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو داراي حق رأي سازمان که منحصر به

شود و وظایف  هاي مرتبط است تشکیل می هاي اصلی مهندسی ساختمان و رشته رشته دارندگان مدرك تحصیلی در

  :و اختیارات آن به شرح زیر است

  .انتخاب اعضاي هیأت مدیره -الف  

  .استماع گزارش عملکرد سالیانه هیأت مدیره و اعالم نظر نسبت به آن -ب 

  ."هیأت مدیره "و بودجه پیشنهادي  "سازمان استان "نه بررسی و تصویب ترازنامه ساال -ج 

تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت ساالنه اعضا و سایر منابع درآمد براي سازمان بر اساس  -د  

  ."هیأت مدیره "پیشنهاد 

مان هاي مربوط به عهده ساز نامه بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموري که طبق قوانین و آیین - ـه

  .باشد می استان و در صالحیت مجمع عمومی

  1تبصره  

العاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع  جلسات مجمع عمومی به طور عادي سالی یک بار و به طور فوق

  .شود شود، به دعوت هیأت مدیره تشکیل می تعیین می عمومی در اجالس عادي

و شهرسازي جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی هیأت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر مسکن  

  .شرایط، مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت باشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر می

  2تبصره  

توانند به عنوان  در صورت تصویب هیأت مدیره سازمان استان، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان می

  .عوت شوند و در آن حضور یابندعمومی د ناظر به جلسات مجمع
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  3تبصره  

  .شوند العاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین می بازرسان در اولین جلسه فوق

  10ماده  

اي خواهد بود که از بین اعضاي داوطلب واجد شرایط در  هاي استان داراي هیأت مدیره هر یک از سازمان

یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شود و انتخاب مجدد اعضاي هیأت  ساختمان براي هاي اصلی مهندسی رشته

  .مدیره بالمانع است

  11ماده  

  :باشد هاي نظام مهندسی به شرح زیر می هاي مدیره سازمان شوندگان هیأت شرایط انتخاب 

  .تابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران -  1

  .خدرنداشتن فساد اخالقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد م -  2

  .داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخالق و شئون مهندسی -  3

  .هاي غیر قانونی نداشتن پیشینه کیفري و عدم وابستگی به گروه -  4

داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسالم و وفاداري به قانون اساسی جمهوري اسالمی  - 5

  .ایران

  تبصره  

هاي دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تابع احکام دین اعتقادي  اقلیت 

  .باشند خود می

  .نامه اي به میزان مندرج در آیین دارا بودن صالحیت علمی و حرفه -  6

  12ماده  

هاي  اعضا به تفکیک رشتهنفر متناسب با تعداد  25و  5ها بین  تعداد اعضاي اصلی هیأت مدیره سازمان استان

  .اصلی خواهد بود
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  تبصره  

ها  هاي اصلی مهندسی ساختمان که نماینده یا نمایندگانی در هیأت مدیره سازمان استان در هر یک از رشته 

البدل در جلسات  نحوه شرکت اعضاء علی. البدل هیأت مدیره انتخاب خواهد شد علی دارند، یک نفر به عنوان عضو

  .نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد ر آیینهیأت مدیره د

  13ماده   

نفر از اعضاي سازمان است با نظارت  7تا  3هیأت اجرایی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از  

چگونگی انتخاب و تشکیل هیأت اجرایی و . وظیفه برگزاري انتخابات را به عهده دارد وزارت مسکن و شهرسازي

  .اجرایی این قانون خواهد بود نامه وظایف هیأت یاد شده به شرح مندرج در آیین اختیارات و

  1تبصره   

هیأت اجرایی انتخابات موظف است صالحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره را از مراجع صالحیتدار  

  .استعالم و بررسی نماید

  2تبصره   

  .شود ن و شهرسازي برگزار میاولین دروه انتخابات هیأت مدیره به وسیله وزارت مسک 

  14ماده   

اي متشکل از یک رییس، دو نایب  هیأت مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و داراي هیأت رییسه 

تواند به تعداد  نامه اجرایی خواهد بود و می وظایف خود به ترتیب مندرج در آیین رییس و یک دبیر براي انجام

ها و  اختیار هیأت مدیره به این کمیسیون تفویض. و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید هاي تخصصی الزم کمیسیون

  .شود رییس هیأت مدیره، رییس سازمان استان نیز محسوب می. کاهد ها از مسئولیت آن هیأت نمی نمایندگی

  15ماده   

  :اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است 

  .هاي اسالمی در معماري و شهرسازي و توسعه فرهنگ و ارزش ریزي در جهت تقویت برنامه -  1

  .هاي مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن ریزي به منظور رشد و اعتالي حرفه برنامه -  2
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هاي  هاي ساختمان و شهرسازي از طریق ایجاد پایگاه ارتقاي دانش فنی و کیفیت کار شاغالن در بخش - 3

  .تعلمی، فنی، آموزش و انتشارا

همکاري با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجراي دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و  - 4

  .هادي شهرها توسط اعضاي سازمان حسب درخواست هاي جامع و تفصیلی و ضوابط طرح

 هاي غیر ها و فعالیت نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح - 5

  .متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصالح دولتی در حوزه استان و تعقیب

مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صالحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغالن در امور فنی مربوط به  - 6

  .هاي مشمول این قانون هاي حوزه فعالیت

هاي با ارزش و برگزاري  از فعالیت اي اعضا و تشویق و حمایت دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه - 7

  .معرفی طرحهاي ارزشمند اي و تخصصی و مسابقات حرفه

هاي مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش  تنظیم روابط بین صاحبان حرفه - 8

شخاص فاقد مناسب کارها به صاحبان صالحیت و جلوگیري از مداخله ا ساختمان و شهرسازي در زمینه ارجاع

  .صالحیت در امور فنی

کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماري و همکاري با وزارت مسکن و شهرسازي در زمینه  - 9

  .ساختمان و استانداردها و معیارها تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی

ارائه گزارش بر  هاي ساختمانی، عمرانی و شهرسازي در محدوده استان و کمک به ارتقاي کیفیت طرح - 10

ها و همکاري با وزارت  گیري در مورد اینگونه طرح ها و شوراهاي تصمیم کمیسیون حسب درخواست، شرکت در

هاي یاد شده با استفاده از خدمات  طرح ها در زمینه کنترل ساختمان و اجراي مسکن و شهرسازي و شهرداري

  .اعضاي سازمان استان

  .ه مراجع قضایی و قبول داوري در اختالفاتی که داراي ماهیت فنی استارائه خدمات کارشناسی فنی ب - 11

  .همکاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بالیاي طبیعی - 12

  .تأیید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی - 13
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اتی در رسیدگی هاي حل اختالف مالی معرفی نماینده هیأت مدیره سازمان جهت عضویت در کمیسیون - 14

  .اعضاء سازمان و تشخیص مالیاتی فنی و مهندسی

گذاري خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازي،  تهیه و تنظیم مبانی قیمت - 15

  .گردد نامه اجرایی تعیین می مهندسی در آیین مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات

  .شود نامه اجرایی معین می این قانون در آیین سایر مواردي که براي تحقق اهداف - 16

  1تبصره   

براي رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضاي سازمان استان، نماینده هیأت مدیره  

  .هاي حل اختالف مالیاتی آن استان شرکت خواهد داشت کمیسیون سازمان در جلسات

  2تبصره   

ها در انجام  هاي دولتی و کارکنان آن ها و سایر دستگاه الیت وزارتخانهمفاد این ماده شامل چگونگی فع 

  .شود وظایف محوله نمی

  16ماده   

تر مسایل ویژه هر یک  اي و جلب مشارکت اعضا و کارشناسی دقیق هاي حرفه به منظور گسترش همکاري 

ندسان هر رشته، متشکل از هاي تخصصی مه شود گروه در سازمان اجازه داده می هاي تخصصی موجود از رشته

نامه اجرایی این  ها به موجب آیین مدیریت گروه چگونگی فعالیت و. اعضاي سازمان، در همان رشته تشکیل شود

  .قانون تعیین خواهد شد

  17ماده   

هر سازمان استان داراي یک شوراي انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستري استان  

خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسان  هار نفر مهندسو دو یا چ

  .انتخاب مجدد آنان بالمانع است خواهد بود و. شوند ساختمان براي مدت سه سال منصوب می
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اي و انضباطی و انتظامی  رسیدگی بدوي به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه 

چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین . یاد شده است هاي فنی به عهده شوراي سان و کاردانمهند

  .شود نامه اجرایی تعیین می در آیین هاي انضباطی و موارد قابل تجدید نظر در شوراي انتظامی نظام مهندسی مجازات

 تبصره  

ها امور  اعضاي سازمان استان که منشاء آن مراجع قضایی براي رسیدگی به شکایات و دعاوي مطروح علیه

توانند نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار  عنه یا خوانده می مشتکی اي باشد بنا به درخواست حرفه

وصول استعالم، نظر خود را به طور کتبی اعالم  شوند هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ

سایر  توانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهند همچنین در م اعالم نظر مراجع مربوط مینماید و در صورت عد

توانند جهت انجام کارشناسی نیز از  ها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضایی می دعاوي که موضوع آن

وند هیأت مدیره یک کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره و واجد شرایط ش سازمان استان محل خواستار معرفی

کارشناس یا کارشناسان صالحیتدار در رشته  سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی

مدیره  در مواردي که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیأت. مربوط به ماهیت دعوي اقدام نماید

  .ال نمایدتواند با ذکر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمه می

  18ماده   

اند در چارچوب قانون و  باشد که موظف هر سازمان استان حسب مورد داراي یک یا چند بازرس می 

هاي الزم را  ها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارش سازمان به حساب نامه مالی نامه اجرایی آن و آیین آیین

را که به موجب قوانین و مقررات عمومی  امی وظایف و اختیاراتیجهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تم

تشکیل  اي از گزارش خود را پانزده روز پیش از اند نسخه بازرسان مکلف. به عهده بازرس محول است انجام دهند

بازرسان با اطالع هیأت مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارك . مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کنند

  .عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند ازمان را دارند بدون اینکه درس
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  19ماده   

هاي استان هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس  به منظور هماهنگی در امور سازمان 

هاي استان در سطح کشور  ت مدیره سازمانشود از کلیه اعضاي اصلی هیأ خوانده می "هیأت عمومی "به اختصار 

حضور نماینده وزیر مسکن و شهرسازي خواهد  هیأت عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادي با. شود تشکیل می

هاي  استان هاي استان در دو سوم داشت و اولین جلسه عادي آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیأت مدیره سازمان

به دعوت وزارت ) نفر عضو یا بیشتر هستند، باشد 700هایی که داراي  ده تمام سازمانکه باید در برگیرن (کشور 

بعد با دعوت شوراي مرکزي نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار  مسکن و شهرسازي و جلسات

لسه عادي هیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین ج العاده جلسات فوق. شود شود، تشکیل می شوراي مرکزي خوانده می

  .خواهد شد آن هیأت و یا با تقاضاي دو سوم اعضاي شوراي مرکزي و یا دعوت وزیر مسکن و شهرسازي تشکیل

  :وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است 

انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شوراي مرکزي به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر  - الف  

البدل  معرفی به وزیر مسکن و شهرسازي براي انتخاب اعضاي اصلی و علی جهت) البدل قید اصلی و علیبا  (رشته 

  ها شوراي یاد شده از میان آن

  .استماع گزارش سالیانه شوراي مرکزي -ب 

  .هاي عمومی پیشنهادهاي شوراي مرکزي مشی تصویب خط -ج 

  .ها هاي استان و ارائه طریق به آن انها، وضعیت و مشکالت سازم حصول اطالع از فعالیت -د  

  20ماده   

هاي یاد شده در  البدل با ترکیب رشته نفر عضو علی 7نفر عضو اصلی و  25شوراي مرکزي متشکل از  

هاي استان معرفی شده از سوي هیأت عمومی و توسط وزیر  مدیره سازمان هیأت نامه است که از بین اعضاي آیین

شوراي مرکزي باید عالوه بر عضویت در هیأت  اعضاي. شوند سال انتخاب می 3 مسکن و شهرسازي براي مدت

آموزشی برجسته  مدیره سازمان استان، خوشنام و داراي سابقه انجام کارهاي طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و

  .و ارزنده باشند
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  21ماده   

  :به این شرح است "شوراي مرکزي "اهم وظایف و اختیارات  

هاي این قانون با جلب مشارکت سازمان  مشی آوردن زمینه اجراي اهداف و خط ریزي و فراهم برنامه -الف  

  .شهرسازي ها و هماهنگی وزارت مسکن و استان

هاي کوتاه مدت،  مشی هاي استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط بررسی مسایل مشترك سازمان -ب 

  .ها میان مدت و درازمدت و ابالغ آن

هاي مناسب براي انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و  ایجاد زمینه -  ج

هاي ساختمانی و شهرسازي و با مراجع قضایی در مورد  اجرا و کنترل طرح ریزي، مدیریت، محلی، در امور برنامه

  .باشد اجراي مواد این قانون که به امور قضایی و انتظامی مربوط می

هاي استان با یکدیگر یا بین  هاي استان یا بین سازمان حل و فصل اختالفات بین ارکان داخلی سازمان - د  

  .از طریق داوري هاي استان با سازمان خود اعضاي سازمان

مشی  هاي استان و اصالح خط همکاري با وزارت مسکن و شهرسازي در امر نظارت بر عملکرد سازمان - ـه

  .ها دستورالعمل طریق مذاکره و ابالغ ها از آن سازمان

هاي الزم در زمینه تهیه مواد درسی و  همکاري با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورت -و  

هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش  در سطوح مختلف به وزارتخانه محتواي آموزش علوم و فنون مهندسی

  .عالی

هاي اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی  و شهرسازي و سایر دستگاههمکاري با وزارت مسکن  -ز  

اي و  و برگزاري مسابقات حرفه "ها شناسنامه فنی و ملکی ساختمان "ساختمان و ترویج و کنترل اجراي آن و تهیه

  .تخصصی

همکاري با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقاي سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در  -ح 

  .استاندارد مهارت و کنترل آن هاي ساختمانی و شهرسازي و تعیین خشب
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هاي مسکن و  گذاري اشخاص و مؤسسات در طرح تالش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه -ط 

  .ها هاي اجرایی در ارتقاي کیفیت این گونه طرح المنفعه و همکاري با دستگاه عام تأسیسات و مستحدثات عمرانی

هاي مسئول در امر امداد و نجات در  المللی جهت کمک به دستگاه هاي داخلی و بین وري کمکآ جمع -ي 

  .زمان وقوع حوادث غیر مترقبه

هاي  هاي تخصصی مهندسین، کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزش همکاري در برگزاري آزمون -ك 

هاي کارآموزي و معرفی به  تدارك فرصت و همچنین شناسایی و تکمیلی براي به هنگام نگاه داشتن دانش فنی

  .ها دانشگاه

ها و همچنین دفاع از  هاي استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آن حمایت اجتماعی از اعضاي سازمان -ل 

هاي ساختمان،  کنندگان محصوالت، تولیدات و خدمات مهندسی در بخش مصرف حقوق متقابل جامعه به عنوان

  .عمران و شهرسازي

  .المللی هاي تخصصی در داخل کشور و در سطح بین ها و گردهمایی شارکت در برگزاري کنفرانسم -م 

  .ارائه گزارش عملکرد به هیأت عمومی و وزیر مسکن و شهرسازي - ن 

هاي توسعه و  هاي اجرایی در زمینه برنامه ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاه - س 

  .هاي مربوط و شهرسازي حسب درخواست دستگاه ختمانی، عمرانیهاي بزرگ سا طرح

هاي استان در زمینه برخی از  انجام وظایف شوراي مرکزي در سطح کشور، مانع از اقدام هیأت مدیره سازمان 

  .انجام باشد، نخواهد بود وظایف فوق که در مقیاس انسانی قابل

  22ماده   

است متشکل از یک رییس و دو دبیر اجرایی و دو منشی که اي  داراي هیأت رییسه "شوراي مرکزي " 

براي تعیین رییس شورا، سه  "شوراي مرکزي ". شوند بین اعضاء انتخاب می ها با اکثریت آراء از دبیران و منشی

به عنوان رییس شوراي مرکزي که  کند و وزیر یاد شده یک نفر را نفر را به وزیر مسکن و شهرسازي پیشنهاد می

دوره تصدي رییس . نماید شود، جهت صدور حکم به رییس جمهور معرفی می سازمان نیز محسوب میرییس 

  .باشد سه سال و دوره مسئولیت سایر اعضاي هیأت رییسه یک سال است و انتخاب مجدد آنان بالمانع می سازمان
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  23ماده   

سازمان در مراجع ملی و  و مسئولیت اجرایی و نمایندگی "شوراي مرکزي "مسئولیت اجراي تصمیمات  

  .المللی با رییس سازمان است بین

  24ماده   

از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازي و  "شوراي انتظامی نظامی مهندسی " 

. شود مرکزي سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشکیل می دو نفر دیگر با معرفی شوراي

  .االجرا است و الزم با اکثریت سه رأي موافق، قطعی "شوراي انتظامی نظام مهندسی "ت نظار

  25ماده   

هاي مرتبط  هاي اصلی مهندسی ساختمان و رشته مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته 

اند پس از  نامه موظف نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آیین ضمن داشتن کارت عضویت

هاي  در زمینه. شود تحصیلی تعیین می نامه براي هر رشته و پایه فراغت از تحصیل به مدت معینی که در آیین

  .تخصصی مربوط به رشته خود، کارآموزي نمایند

  26ماده   

هاي استان و گزارش هیأت عمومی  وزارت مسکن و شهرسازي مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمان 

هاي الزم را بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف  ها توصیه ادامه کار آن سازمان ازمان، در خصوص چگونگیس

هیأتی مرکب از وزیر مسکن و شهرسازي،  ها را الزم بداند، موضوع را در از اهداف سازمان، انحالل هر یک از آن

  .االجراء خواهد بود رأي موافق الزم تصمیم هیأت با دو. وزیر دادگستري و رییس سازمان مطرح نماید

  تبصره  

هاي استان تا زمانی که تشکیل نشده است و همچنین در زمان تعطیل  انجام وظایف قانونی سازمان و سازمان 

نماید و ظرف  ماه به عنوان قائم مقامی عمل می 6شهرسازي است که حداکثر به مدت  یا انحالل با وزارت مسکن و

  .هاي یاد شده خواهد بود سازمان رگزاري انتخابات براي تشکیل مجدداین مدت موظف به ب
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  27ماده   

توانند  ها می هاي دولتی و شهرداري ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهاي نظامی و انتظامی، شرکت وزارتخانه 

ازي و وزارت نامه خاصی که به پیشنهاد مشترك وزارت مسکن و شهرس با رعایت آیین در ارجاع امور کارشناسی

رسمی دادگستري از مهندسان داراي پروانه  رسد به جاي کارشناسان میهیئت وزیران دادگستري به تصویب 

  .شوند استفاده نمایند اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می

  ها و صنوف ساختمانی امور کاردان - فصل سوم  

  28ماده   

اه از زمان ابالغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیالت م 6وزارت مسکن و شهرسازي موظف است ظرف  

اي  نامه هاي موضوع این قانون را در قالب آیین ها و حرفه هاي فنی شاغل در رشته کاردان اي مناسب براي حرفه

  .پیشنهاد نمایدهیئت وزیران تدوین و براي تصویب به 

  29ماده   

) 52(موضوع ماده  "هیأت عالی نظارت "به عضویت  وزیر مسکن و شهرسازي از تاریخ ابالغ این قانون 

 6وزارت مسکن و شهرسازي با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت حداکثر  .قانون نظام مصنفی در خواهد آمد

را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت  نامه نظام صنفی کارهاي ساختمانی ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین

  .نماید پیشنهاد میوزیران  هیئتتصویب به 

  مقررات فنی و کنترل ساختمان - فصل چهارم  

  30ماده   

سازي و شهرسازي و سایر مجوزهاي شروع  ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك شهرداري 

براي  این قانون) 4(ها در مناطق و شهرهاي مشمول ماده  نظارت بر این گونه طرح عملیات ساختمان و کنترل و

توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه  هایی را خواهند پذیرفت که صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه
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خدمات  هاي کنترل و نظارت از اشتغال به کار و در حدود صالحیت مربوط امضاء شده باشد و براي انجام فعالیت

  .این اشخاص در حدود صالحیت مربوط استفاده نمایند

 31ه ماد   

ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی  هاي تسلیمی به شهرداري در مواردي که نقشه 

شود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیر  و یا تعهد نظارت می توسط اشخاص حقوقی امضاء

راح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر مسئولیت ط کننده نقشه است و امضاي وي رافع عامل یا رییس مؤسسه تهیه

  .ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد اینکه نقشه

  32ماد   

این قانون موکول به داشتن مدارك صالحیت ) 4(ها و امور موضوع ماده  اخذ پروانه کسب و پیشه در محل 

  :شود اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب میهاي یاد شده  محل در. اي خواهد بود حرفه

مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرك صالحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن  - الف  

  .مدرك صالحیت است

  .اشتغال به امور فنی خارج از حدود صالحیت مندرج در مدرك صالحیت -ب 

کسب و پیشه براي انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرك  تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل - ج 

  .صالحیت مربوط

ارایه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا  - د  

  .ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل

  33ماده   

ها به منظور  برداري و نگهداري ساختمان ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره ه رعایت آناصول و قواعد فنی ک 

دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادي و ضروري است، به وسیله وزارت مسکن  بهره  اطمینان از ایمنی، بهداشت،

حدود کنترل  و ترتیب کنترل اجراي آنها و حوزه شمول این اصول و قواعد. و شهرسازي تدوین خواهد شد
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به  اي خواهد بود که نامه اختیارات و وظایف سازمانهاي و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین

  .خواهد رسیدهیئت وزیران هاي مسکن و شهرسازي و کشور تهیه و به تصویب  وسیله وزارتخانه

  .دهند ملی ساختمان را تشکیل می ها مقررات نامه کنترل و اجراي آن مجموع اصول و قواعد فنی و آیین 

توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی  هاي استان می سازمان 

پیشنهادات پس از تأیید شوراي فنی استان ذیربط با تصویب وزارت  این. ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند

  .د بودمسکن و شهرسازي قابل اجرا خواه

  تبصره  

گیرد و عنداللزوم  مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یک بار مورد بازنگري قرار می 

  .این ماده قابل تجدید نظر است با رعایت ترتیبات مندرج در

  34ماده   

هرسازي، مجریان ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور ش شهرداري 

هاي مهندسی ساختمان و شهرسازي و مالکان و کارفرمایان  و عمومی، صاحبان حرفه ها و تأسیسات دولتی ساختمان

شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات  ها و سایر نقاط واقع در حوزه ها و شهرستان در شهرها، شهرك

و مقررات   عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط. نماینداند مقررات ملی ساختمان را رعایت  شهرسازي مکلف

  .شود شهرسازي تخلف از این قانون محسوب می

  1تبصره   

اند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آن  هاي مسکن و شهرسازي، کشور و صنایع مکلف وزارتخانه 

و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی  ساختمانی که باید به تأیید مؤسسه استاندارد دسته از مصالح و اجزاء

گان مصالح و  کنند و واردکنندگان و توزیع از تاریخ اعالم، کلیه تولیدکنندگان. هایی احصا و آگهی نمایند فهرست

  .اجزاي ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود

  2تبصره   

  .گردد وزیر مسکن و شهرسازي به عضویت شوراي عالی استاندارد منصوب میاز تاریخ تصویب این قانون  
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  35ماده   

مسئولیت نظارت عالیه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجراي  

ها  هاي شهرسازي و عمرانی شهري که اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آن طرح ها و تمامی ساختمان

  .الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازي خواهد بود

اند در صورت درخواست حسب  موظف 34به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده  

اختیار وزارت مسکن و شهرسازي قرار دهند و در صورتی که وزارت  هاي فنی الزم را در مورد اطالعات و نقشه

جلوگیري از ادامه کار را به مهندس  برخورد نماید با ذکر دالیل و مستندات دستور اصالح یا یاد شده به تخلفی

مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابالغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیري است، 

  .باشند اجراي این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاري می در

  تبصره  

  .شوند باشند، نمی هاي دولتی که داراي مقررات خاص می ها و سایر دستگاه هاي وزارتخانه اده شامل طرحاین م 

  آموزش و ترویج -فصل پنجم  

  36ماده   

ها ترتیبی خواهد داد که در شهرهایی  هاي استان و شهرداري وزارت مسکن و شهرسازي با همکاري سازمان 

اشخاص واجد صالحیت به تعداد کافی وجود ندارد، خدمات مشورتی و مهندسی  که براي انجام خدمات فنی و

و انتشار جزوات آموزش ) تیب (هاي همسان  طرح ها از طریق تهیه راهنمایی در زمینه طراحی و اجراي ساختمان

  .گیرد هاي مناسب با بهاي اندك در اختیار اشخاص قرار به زبان ساده و یا نوارهاي آموزشی و سایر روش

 14ماده  3هاي دولت و عواید حاصل از اجراي تبصره  هاي خدمات موضوع این ماده از محل کمک ههزین 

نامه یاد شده به  آیین. شود، تأمین خواهد شد نامه معین می در آیین به ترتیبی که 1349قانون کارآموزي مصوب 

  .خواهد رسیدهیئت وزیران  بهاي مسکن و شهرسازي و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصوی وسیله وزارتخانه
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  متفرقه - فصل ششم 

  37ماده   

هاي  هاي پرداختی اعضاء صندوق مشترك سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت "سازمان "هاي  هزینه 

نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهاي ارائه خدمات پژوهشی، فنی و  هاي اعطایی دولت، استان، کمک

الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه  درصدي از حق آموزشی و مهندسی و یات و سایر مواد کمکآموزشی، فروش نشر

  .خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد

  38ماده   

هاي استان را  وزارت مسکن و شهرسازي تسهیالت الزم براي تأسیس و شروع به کار سازمان و سازمان 

ها اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به  با دستگاه روابط آنانفراهم آورده و در تنظیم 

  نماید اهداف این قانون کمک کند، اقدام می

  39ماده   

هاي عمرانی  اند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانکاران طرح ذیحسابان و مسئولین امور مالی موظف 

از ) یک در هزار ( 0.001ها معادل  ها را کسر و شهرداري از دریافتی آن )ده هزار دو در ( 0.0002کشور معادل 

مسکن و واحدهاي غیر انتفاعی را که هر ساله  هزینه ساخت واحدهاي مسکونی با زیربناي بیش از الگوي مصرف

 عمومی شود از سازندگان وصول و به حساب درآمد هاي مسکن و شهرسازي و کشور تعیین می وسیله وزارتخانه

وجوه واریزي بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه ) صد درصد % (100معادل . کشور واریز نمایند

وزارت مسکن و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و  گردد در اختیار بینی می سنواتی پیش

هاي  نظام مهندسی، کمک به سازمان اعتالي تدوین مقررات ملی ساختمان، امور کنترل ساختمان، ترویج و توسعه و

برگزاري  هاي آموزشی در سطوح مختلف، نظام مهندسی ساختمان براي انجام وظایف قانونی خود، برقراري دوره

  .جویی در مصرف انرژي نماید هاي صرفه اي و تخصصی و ترویج روش مسابقات حرفه
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  40ماده   

قضایی حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي از یکصد و تبصره آن توسط مراجع  34و  32متخلفان از مواد  

شوند، پرداخت جزاي نقدي مانع از پیگیري  ریال محکوم می) 10.000.000(میلیون  ریال تا ده) 100.000(هزار 

  .انتظامی نخواهد بود

  41ماده   

مه و بودجه و قانون برنا) منظور در بودجه عمومی کشور (هاي عمرانی  در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر طرح 

  .این قانون خواهد بود ضوابط منبعث از آن جایگزین

  42ماده  

هاي اجرایی این  نامه وزارت مسکن و شهرسازي مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آیین

یشی هاي قانون آزما نامه هاي اجرایی این قانون تصویب نشده است آیین نامه آیین تا زمانی که. قانون اقدام نماید

  .خواهد بود تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجرا 1371مصوب 

شنبه بیست و دوم اسفند ماه  قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز سه 

وراي به تأیید ش 1374.12.27شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ  یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس

  .نگهبان رسیده است

 25/2/1387قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب  18ماده   

هاي این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان ساالنه  دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه

انده از قانون برنامه چهارم توسعه ریال جهت سالهاي باقیم) 10.000.000.000.000(هزار میلیارد  حداقل مبلغ ده

بینی  هاي سنواتی پیش اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران از محل درآمدهاي عمومی در بودجه 

تخصیص یافته تلقی شده و وزارت مسکن و شهرسازي مجاز %) 100(اعتبارات مذکور صد درصد . و تأمین نماید

شده در قالب کمک سود تسهیالت بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق  است از محل بخشی از اعتبارات یاد
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ها به منظور  انعقاد قرارداد با بانکهاي عامل زمینه الزم را براي اعطاء تسهیالت ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه

کشور بین استانهاي تسهیالت موضوع این قانون بر اساس شاخصهاي برنامه مسکن . اجراء این قانون فراهم نماید

هاي ابالغی  مختلف توزیع و شوراي مسکن هر استان موظف است براساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه

بار به وزارت  کارگیري تسهیالت و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک با به

  .مسکن و شهرسازي اعالم نماید

 31/2/1387تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب  قانون 12ماده  

بینی نشده معادل یک و دو دهم  شود درصورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش به دولت اجازه داده می

گردان خزانه تأمین کند تا به صورت اعتبارات  از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه%) 2/1(درصد 

  .جمهور هزینه گردد نهاد شوراي عالی و تأیید رئیسخارج از شمول با پیش

هاي عمومی، عمرانی  الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه

شوراي انقالب اسالمی با الحاقات بعدي 17/11/1358و نظامی دولت مصوب 

  1ماده  

ها یا مؤسسات و شرکتهاي دولتی یا وابسته  انههاي عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخ هرگاه براي اجراي برنامه

هاي دولتی و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم  شهرداریها و بانکها و دانشگاه به دولت، همچنین

شوند به ارضاي، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق  می نامیده "دستگاه اجرایی "ذکر نام باشد و از این پس 

دستگاه  "آن قبالً وسیله  ه اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبارمربوط ب

تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به  می "دستگاه اجرایی "یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد  "اجرایی

  رج در این قانون خریداري و تملک نمایدسازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مند وسیله هر
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  2ماده  

هاي است که اجراي به موقع آن براي امور عمومی و امنیتی  هاي مذکور در ماده یک شامل برنامه برنامه

ضرورت اجراي طرح باید به تأیید و تصویب باالترین مقام اجرایی . باشد الزم و ضروري "دستگاه اجرایی "

  .برسد "دستگاه اجرایی "

  1تبصره  

عدم . المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید دستگاه اجرایی موظف است براي اجراي طرح حتی

حسب مورد باید به تأیید وزارت کشاورزي و عمران روستایی یا سازمان عمران اراضی  وجود این قبیل اراضی

  .شدبا شهري در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استانها رسیده

  2تبصره  

اداره ثبت اسناد و امالك محل مکلف است محل وقوع وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارائه شده حداکثر 

  .استعالم پاسخ دهد روز از تاریخ 15ظرف 

  3ماده  

دستگاه  "بهاي عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین 

  .گردد صاحبان حقوق تعیین می و مالک یا مالکین و "یاجرای

  1تبصره  

در صورت توافق در مورد بهاي عادله هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک 

تواند رأساً نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارات اقدام نماید و هرگاه  می "اجرایی دستگاه "میلیون ریال نباشد 

ریال باشد بهاي خرید ملک یا میزان خسارت  مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون مبلغ

تصویب  قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداریها به 71و انجام معامله باید به تصویب هیأت مقرر در ماده 

  .انجمن شهر برسد
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  2تبصره  

ظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک و مو "دستگاه اجرایی "در صورت حصول توافق 

و یا آن که انصراف خود را از خرید و تملک کتباً به مالک یا مالکین اعالم  پرداخت حقوق یا خسارات اقدام

  .انصراف است به هر حال عدم اقدام به خرید یا اعالم انصراف در مدت مذکور به منزله. نماید

  4ماده  

 "دستگاه اجرایی "هاي عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین هرگاه نسبت به تعیین ب

بهاي عادله توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستري تعیین  :و مالک توافق حاصل نشود

  .گردد می

به انتخاب  یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر سوم "دستگاه اجرایی "کارشناسان یک نفر از طرف  

شوند رأي  معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملک انتخاب می طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به

  .االجرا است اکثریت هیأت مزبور قطعی و الزم

  1تبصره  

قانون کارشناسان رسمی  29در صورتی که در محل کارشناس رسمی دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده 

  .شود می لعم 1317مصوب 

  2تبصره  

که به  "دستگاه اجرایی "هرگاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعالم 

رسد  هاي کثیراالنتشار یا آگهی در محل به اطالع عموم می یک از روزنامه یکی از صور ابالغ کتبی، انتشار در

عدم صدور سند مالکیت، اختالف در  تکمیل تشریفات ثبتی، تعیین ننماید و یا به علت مجهول بودن مالک، عدم

مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک 

روز  15موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف  و

  .نماید دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می به "دستگاه اجرایی "مراجعه از تاریخ 
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  5ماده  

مالك تعیین قیمت عبارت است از بهاي عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات 

  .طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها مشابه واقع در حوزه عملیات

  1تبصره  

اردي که ملک محل سکونت یا ممراعاشه مالک باشد عالوه بر بهاي عادله صدي پانزده به قیمت ملک در مو

  .افزوده خواهد شد

است و در  "دستگاه اجرایی "باشد با  تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممراعاشه وي می 

اشد که به تقاضاي هر یک از طرفین ب صالحه محل وقوع ملک می صورت بروز اختالف تشخیص نهایی با دادگاه

  .اظهار نظر خواهد کرد

  2تبصره  

در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزي و عمران روستایی محل، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته 

به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام  باشند حقوق زارعین ذینفع

  .مله به مالک پرداخت خواهد شدانجام معا

چنانچه در ملک مورد معامله، ساختمانهاي روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هر گونه اعیانی و یا حقوق نظیر  

زحماتی که زارع براي آماده کردن زمین متحمل شده است وجود داشته  حق ریشه، بهاي شخم، بذر، کود و سایر

طبق مقررات یا عرف محل از  آنان برابر قراردادهاي موجود بین زارع و یاباشد بهاي اعیان و حقوق متعلق به 

  .گردد طریق توافق یا از سوي کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک پرداخت می

  3تبصره  

خواهد  چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق

  .محل کسب و پیشه بوده باشد "دستگاه اجرایی "قبل از اعالم تصمیم  گرفت که حداقل یک سال

  4تبصره  

اي که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانوناً مجاز است به طریق  نسبت به امالك موقوفه

المدت عمل خواهد شد در مورد  جاره طویلآنها را که شرعاً مجاز نیست به طریق ا مذکور در این قانون اقدام و
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این قانون  - 5ماده  3و  2هاي  مندرج در تبصره امالك اخیر در صورت وجود اعیانی متعلق به اشخاص و یا حقوق

االجاره ملک  مال حقوق فوق از سوي هیأت کارشناسی مندرج در این قانون تعیین و از محل اعتبار طرح پرداخت و

  .فتن پرداخت مزبور از سوي هیأت کارشناسی تعیین خواهد شدموقوفه با در نظر گر

  5تبصره  

در کلیه موارد مندرج در این قانون هیأت کارشناسی مکلف است بر اساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون 

. و سایر مقررات مربوط حداکثر ظرف یک ماه نظرات خود را دقیقاً اعالم نماید 1317کارشناسی مصوب سال

اصالحات بعدي آن و در صورت اختالف طبق  نامه دستمزد کارشناسان رسمی و کارشناسان طبق آیین دستمزد

پرداخت  نصف هزینه کارشناسی. باشد نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت می

  .گردد باشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملک کسر می شده که به عهد مالک می

  6ماده  

مقتضی بداند و در صورت رضایت مالک عوض اراضی تملیک شده، از  "دستگاه اجرایی "در مواردي که 

به خود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط، به مالکین  اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق

هیأت کارشناسی مندرج در این قانون  دهدر این صورت نیز تعیین بهاي عوض و معوض به عه. نماید واگذار می

  .باشد می

  7ماده  

مجاز است به جاي پرداخت حق کسب و پیشه در صورت رضایت صاحب حق تعهد نماید  "دستگاه اجرایی "

  .کسبی در همان حدود به صاحب حق واگذار نماید که پس از انجام طرح، محل

  8ماده  

قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک  تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک

اثر موانعی از قبیل استنکاف مالک از انجام معامله، اختالفات مالکیت، مجهول بودن  باشد مگر آن که در مجاز نمی

قطعی ممکن نگردد، در این صورت به منظور  مالک رهن یا بازداشت ملک، فوت مالک و غیره انجام معامله
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اعالم  چنانچه مالک ظرف یک ماه از تاریخ: شود از وقفه یا تأخیر در اجراي طرح به شرح زیر اقدام میجلوگیري 

براي انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله به  4ماده  2به یکی از انحاء مقرر در تبصره  "دستگاه اجرایی "

روز مهلت مجدد، ارزش تقویمی ملک که  15ضاء بار دوم اعالم و پس از انق نحوي استنکاف نماید مراتب براي

به میزان و مساحت مورد تملک به  آن تعیین شده است 2یا تبصره  4طبق نظر هیأت کارشناسی مندرج در ماده 

صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وي سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع 

گردد از  هاي ملک یا حقوق یا خسارات به میزان مالکیتی که در مراجع ذیربط احراز میاقدام خواهد نمود و ب ید

قبلی مالک حسب مورد اصالح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات  سوي اداره ثبت به ذیحق پرداخت و اسناد

  شو مربوط به صندوق دولت مسترد می

شده وسیله دادستان یا نماینده وي سند مالکیت  سند انتقال امضاء اداره ثبت محل موظف است بر اساس. د

  .صادر و تسلیم نماید "اجرایی دستگاه "جدیدي به میزان و مساحت اراضی، ابنیه و تأسیسات مورد تملک به نام 

  9ماده  

در صورتی که فوریت اجراي طرح با ذکر دالئل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد 

تواند قبل  می "دستگاه اجرایی "ناپذیري گردد،  انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران م تسریع دربه نحوي که عد

ملک با حضور مالک یا نماینده وي و در غیاب او و  از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود

مکلف  "اجرایی دستگاه " نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجراي طرح اقدام نماید لکن

است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام 

  .نماید

 تبصره  

تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه  مالک یا صاحب حق می

مان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت را تا ز درخواست توقیف عملیات اجرایی

بالفاصله رفع توقیف عملیات اجرایی  نماید و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده رسیدگی و حکم الزم صادر می

  .به عمل خواهد آمد
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  10ماده  

وعه قبلی به تصرف چنانچه قبل از تصویب این قانون، اراضی، ابنیه یا تأسیساتی بر اساس قوانین موض

هاي دولتی  شرکتهاي دولتی و یا وابسته به دولت و همچنین شهرداریها، بانکها و دانشگاه ها، مؤسسات و وزارتخانه

باشد درآمده و یا در محدوده مورد تصرف قرار  یا سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام

بوده ولی  لت مکلف به پرداخت بهاي عادله و حقوق و خسارات متعلقهگرفته باشد که بر اساس قوانین مذکور دو

تعیین بهاي آن و یا حقوق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطعی در مراجع ذیصالح نشده باشد و یا به 

  :باشد بها و حقوق و خسارات مربوط به شرح زیر پرداخت خواهد شد تصرف مجري طرح در نیامده

اعیانی اعم از هر گونه ساختمان، تأسیسات مستحدثات و سایر حقوق متعلقه طبقه مقررات ارزش کلیه  :الف 

  .شود این قانون تقویم و نقداً پرداخت می

بهاي زمینهاي دایر در بخش خصوصی به قیمت روز تقویم و پرداخت خواهد شد و بابت زمینهاي موات،  :ب

  .اموال عمومی درآمده وجه پرداخت نخواهد شد اساسی جزو جنگلها، مراتع و هر قسمتی که طبق قانون

زمینهاي دایر را به آن قسمت که اضافه بر حداکثر مجاز زمینهاي مذکور در قانون مصوب شوراي انقالب که  

  .گیرد گونه وجهی تعلق نمی توسط وزارت کشاورزي پیشنهاد شده هیچ

  1تبصره  

این قانون با در  4ت کارشناسان موضوع ماده ارزش تقویم شده زمین در صورت اختالف نظر از طرف هیأ

  .مساحت هر ملک تعیین خواهد شد نظر گرفتن میانگین ارزش کل

  2تبصره  

  .هر گونه انتقال قهري و یا ملکیت مشاع به منزله یک واحد مالکیت خواهد بود

  3تبصره  

بینی و  این قانون را پیش 10باشند اعتبار مورد نیاز جهت اجراي مفاد ماده  مکلف می "دستگاههاي اجرایی "

سال بهاي کلیه  5به ترتیب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعی حداکثر ظرف  پس از تأمین اعتبارنامه الزم

  .باشند امالك مکلف به صدور سند مالکیت می ادارات ثبت اسناد و. اراضی متصرفی را پرداخت و تملک نمایند
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  4تبصره  

ز تاریخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل طرحهاي موضوع این قانون ا

و ساختمان و سایر اموال منقول و غیر منقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه  انواع عوارض متعلق به زمین

  .آن معاف هستند

  11ماده  

ر ابنیه یا تأسیسات متعلق به سایر احتیاج به اراضی دایر یا بای "دستگاه اجرایی "هرگاه براي اجراي طرح 

هاي دولتی  شرکتهاي دولتی یا وابسته به دولت و همچنین شهرداریها، بانکها و دانشگاه ها یا مؤسسات و وزارتخانه

داشته باشد واگذاري حق استفاده به موجب  و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است

  .سسه یا شرکت که ملک را در اختیار دارد ممکن خواهد بودموافقت وزیر یا رییس مؤ

باشد و در صورتی که مسئولین مربوط به توافق نرسند طبق نظر  این واگذاري به صورت بالعوض می 

  .وزیر عمل خواهد شد نخست

 تبصره  

ی یا در صورتی که اراضی و ابنیه و تأسیسات یا حقوق آن متعلق به شرکت یا سازمان یا مؤسسات دولت

بالعوض آن برابر اساسنامه شرکت مقدور نباشد، بهاي آن بر اساس ارزش تعیین  وابسته به دولت بوده و واگذاري

  .شده در ترازنامه شرکت قابل پرداخت است

  .منتقل خواهد شد "دستگاه اجرایی "در این صورت ملک به صورت قطعی به  

  12ماده  

در مورد الیحه نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي کلیه قوانین و مقرراتی که تا این تاریخ 

االثر  تصویب شده و با این قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی هاي عمرانی و نظامی دولت برنامه

  .باشد می



  727 ... ارجاعی قوانین:فصل دوم/در برنامه پنجم توسعه قوانین و مقررات تنفیذي و ارجاعی: بخش سوم

 8/6/1362مصوب  )بهره (قانون عملیات بانکی بدون ربا  فصل سوم  

  7ماده  

منظور ایجاد تسهیالت الزم براي گسترش فعالیت بخشهاي مختلف تولیدي و بازرگانی و  توانند، به بانکها می

  .یا منابع مورد نیاز این بخشها را به صورت مشارکت تأمین نمایند خدماتی قسمتی از سرمایه و

  8ماده  

برنامه آن . نمایندگذاري مبادرت  بانکها میتوانند، در امور و یا طرحهاي تولیدي و عمرانی مستقیماً به سرمایه

ضمن الیحه بودجه ساالنه کل کشور به تصویب مجلس شوراي اسالمی برسد و نتیجه  گذاریها باید در گونه سرمایه

  .دهی باشد ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان

 تبصره  

  .گذاري نمایند بانکها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروري سرمایه

 9 ماده  

توانند به منظور ایجاد تسهیالت الزم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهاي  بانکها می

بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهاي  بازرگانی دولت، منابع مالی الزم را

  .قانونی قرار دهند

 تبصره  

  .باشند با بخش خصوصی نمی بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه

  10ماده  

توانند، به منظور ایجاد تسهیالت الزم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و  بانکها می

  .ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند شهرسازي، واحدهاي مسکونی
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 تبصره  

توسط بانکها  10هري جهت احداث واحدهاي مسکونی موضوع ماده تملک زمین با رعایت قانون اراضی ش

  .بالمانع است

  11ماده  

توانند، به منظور ایجاد تسهیالت الزم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزي و خدمات  بانکها می

و یا اموال  درخواست مشتري و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال اموال منقول را بنا به

  .اقساطی به مشتري بفروشند مورد درخواست خریداري نموده و با اخذ تأمین به صورت

  12ماده  

توانند، به منظور ایجاد تسهیالت الزم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزي، صنعتی و معدنی،  بانکها می

نجام اجاره به شرط تملیک و استفاده بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبنی بر ا اموال منقول و غیر منقول را

  .نمایند خود، خریداري و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتري واگذار

  13ماده  

توانند، به منظور ایجاد تسهیالت الزم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهاي تولیدي به هر یک  بانکها می

  :نمایند از عملیات ذیل مبادرت

زم یدکی مورد نیاز واحدهاي تولیدي را بنا به درخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی مواد اولیه و لوا -الف  

یدکی مورد درخواست، خریداري و به صورت نسیه به واحدهاي مذکور  بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم

  .بفروشند

  .یش خرید نمایندالبیع باشد بنا به درخواست آنها پ آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل -ب 
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  14ماده  

قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق  43اصل  9و  2بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهاي 

نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزي تهیه و به تصویب هیأت  آیین. اختصاص دهند الحسنه به متقاضیان قرض

  .رسد دولت می

)  28/2/1365اصالحی  15ماده(  

شود  گردد به موجب قراردادي که بین طرفین منعقد می لیه قراردادهایی که در اجراي این قانون مبادله میک

االجرا بوده و تابع مفاد  و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختالفی نداشته باشند الزم در حکم اسناد رسمی بوده

  .باشد نامه اجرایی اسناد رسمی می آیین

مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در  آن دسته از معامالت 

  .تشریفات مربوط انجام خواهد شد دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق

 )  29/11/1376الحاقی  -1تبصره(  

پرداخت نموده یا  کلیه وجوه و تسهیالت اعطائی که بانکها در اجراي این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی

تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیالت دریافتی  نمایند و برابر قرارداد می

الوکاله را بپردازند، درصورت عدم پرداخت و  دادرسی و حق هاي ثبتی و اجرائی، انضمام سود و خسارت و هزینه به

دفاتر اسناد رسمی  ول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجراي ثبت واعالم بانک بستانکار قابل مطالبه و وص

مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک، طبق 

  .اقدام نمایند مقررات این قانون

)  29/11/1376الحاقی  -2تبصره(  

شوند  مند می انکی از وجوه و منابع مالی بانکها به نحو غیرمجاز بهرهاشخاصی که درقالب استفاده از خدمات ب

وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهاي تنظیمی مقرر شده باشد  مکلفند عالوه بر استرداد

  .پرداخت نمایند
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)  28/2/1365الحاقی  -3تبصره(  

ش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر چنانچه در هر یک از موارد اعطاي تسهیالت بانکی بی 

الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و  متعلق اعم از هر نوع عوارض حق اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق

افزایش رقم مندرج در قراردادهاي بعدي  دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدي تعلق حقوق مزبور منوط به

الثبت  مذکور در قرارداد ماقبل آن است در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق نسبت به رقم

مالك . الذکر محاسبه و دریافت گردد التفاوت دو رقم فوق التحریر باید به نسبت ما به نظایر آن به استثناي حق و

  .باشد می تشخیص ارتباط قراردادها اعالم بانک ذیربط

)  28/2/1365الحاقی  - 4تبصره(  

الواسطه بانکها از طریق  مع) ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی (در مواردي که وسائل نقلیه موتوري  

دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم  گردد بانک انتقال منتقل می اعطاي تسهیالت بانکی به اشخاص

  .انتقال دهند دست اول تلقی خواهد شد

 15ماده  

گردد، به موجب  این قانون مبادله می "14"و  "13"، "12"، "11"، "9"راردادهایی که در اجراي مواد کلیه ق

  .نامه اجرایی اسناد رسمی است االجراء و تابع مفاد آیین شود، در حکم اسناد الزم می قراردادي که بین طرفین منعقد

  16ماده  

گسترش امور تولیدي، بازرگانی و خدماتی مبادرت به  توانند به منظور ایجاد تسهیالت الزم براي بانکها می

  .جعاله نمایند

  17ماده  

و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات  توانند، اراضی مزروعی بانکها می

  .بدهند
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 30/3/1350گري مصوب  قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 30 ماده  

این  5ماده  7و  6و  4و  3و  2و  1یران عملیات خود را جز آن چه به موجب بندهاي شرکت سهامی بیمه ا

. بیمه مرکزي ایران قرار داده شده است بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهند داد قانون جزء وظایف و اختیارات 

رمایه آن متعلق به ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتی و شهرداریها و هر مؤسسه دیگري که اکثریت س وزارتخانه 

اي خود  شود موظفند بیمه تحت نظر دولت و یا سازمانهاي مزبور اداره می باشد و یا  دولت یا سازمانهاي مزبور می

شرکت ملی ذوب  -این حکم شامل شرکت ملی نفت ایران  . را منحصراً در شرکت سهامی بیمه ایران انجام دهند

مرکزي گسترش و  سازمان -بانک ملی ایران  -بانک مرکزي ایران  -شرکت هواپیمایی ملی ایران  -آهن ایران 

نوسازي صنایع ایران و صندوق توسعه کشاورزي خواهد بود مگر آن که مجمع عمومی هر یک از این مؤسسات 

  .تصمیم دیگري اتخاذ نماید نسبت به بیمه آنها 

 تبصره  

اسنامه جدید شرکت مزبور را براي دولت مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون اس 

  .استخدام مجلسین تقدیم کند  تصویب کمیسیونهاي دارایی و

  مصوب  صنعتی جمهوري اسالمی ایران - قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري

  با اصالحات و الحاقات بعدي 7/6/1372

  اهداف -قسمت اول 

 1ماده  

گذاري و افزایش  ن و آبادانی رشد و توسعه اقتصادي، سرمایهبه منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمرا

اي،  سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال در بازارهاي جهانی و منطقه  درآمد عمومی، ایجاد اشتغال

ا به شود مناطق ذیل ر دولت اجازه داده می  تولید و صادرات کاالهاي صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به

  .عنوان مناطق آزاد تجاري و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید

  .منطقه آزاد جزیره کیش طبق نقشه پیوست - الف 
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منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع به هم پیوسته در ضلع شمال شرق جزیره در  -ب

  .دخواهد نمو  اي که هیئت وزیران تعیین محدوده

  ).طبق نقشه پیوست (بهار  منطقه آزاد چا - ج

  1تبصره  

  .مناطق آزاد از تسهیالت و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند بود

   1378/ 30/4الحاقی ( 2تبصره(  

محدوده آبی مجاور مناطق آزاد که قلمرو آن به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، منحصراً در خصوص 

  .رسانی کشتیها از امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود وط به سوختهاي مرب فعالیت

 3تبصره  

  .ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شوراي اسالمی خواهد بود

  2ماده  

رسد  وزیران می درآمد سازمانهاي مناطق آزاد صرفاً بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیئت

صرفاً با تصویب ) با اولویت نواحی همجوار (جهت عمران و آبادانی سایر نواحی   هاي سازمان کمک. هزینه گردد

  .قانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد  پذیر بوده و هرگونه کمک دیگري تصرف غیر هیئت دولت امکان

  تعاریف - قسمت دوم  

  3ماده  

  .رود زیر به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به کار می هاي در این قانون واژه

  .کشور جمهوري اسالمی ایران: کشور 

  .صنعتی -منطقه آزاد تجاري : منطقه 

  .صنعتی -سازمان هر منطقه آزاد تجاري : سازمان 

  .مجلس شوراي اسالمی: مجلس 

   



  733 ... ارجاعی قوانین:فصل دوم/در برنامه پنجم توسعه قوانین و مقررات تنفیذي و ارجاعی: بخش سوم

  وظایف -  قسمت سوم

  4ماده  

  :هیئت وزیران مسئولیت

  ،ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهاي هر منطقه نامه تصویب آیین - الف 

  ،تصویب اساسنامه سازمان و شرکتهاي تابعه -ب

  ،هاي مناطق هاي عمرانی، فرهنگی، بودجه ساالنه و عملکرد صورتهاي مالی سازمان تصویب برنامه - ج

  ،تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا -د 

  ،را به عهده خواهد داشت ،عالیه بر فعالیتهاي مناطقاعمال نظارت  -ـه

  5ماده  

گردد و سرمایه آن  هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می

این شرکتها و شرکتهاي وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهاي . شود می  متعلق به دولت است اداره

هاي مربوط اداره  اساس این قانون و اساسنامه  مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بردولتی و سایر 

  .نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود  بینی خواهد شد و در موارد پیش

  6ماده  

مدیره توسط هیئت وزیران اعضاء هیئت . سازمان توسط هیئت مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد

عامل سازمان که ریاست هیئت مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست   مدیر. انتخاب خواهند شد

هاي اقتصادي و زیربنایی منطقه  اجرایی در زمینه  جمهوري و از میان اعضاء هیئت مدیره منصوب و باالترین مقام

  .بالمانع است  هیئت مدیره براي مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنانانتخاب مدیر عامل و اعضاي . باشد می

هیئت وزیران مسئولیت و اختیار . باشد کننده می  عزل مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره با همان مراجع انتخاب 

  .عهده دارد  مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به
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  7ماده  

ت وزیران نسبت به تشکیل شرکتهاي الزم که طبق موازین قانون سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیئ

  .نماید  شود، اقدام تجارت تشکیل می

  مقررات عمومی -قسمت چهارم  

  8ماده  

سازمان و شرکتهاي تابع آن مجاز هستند قراردادهاي الزم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی 

و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی براي انجام طرحهاي عمرانی و داخلی   گذاران منعقد نمایند و با سرمایه

شده بر حسب توافقها و تعهدهاي   ها و دعاوي ناشی از قراردادهاي منعقد اختالف. تولیدي مشارکت کنند

  .شود قراردادي دو طرف، رسیدگی و حل و فصل می

  9ماده  

توانند براي ارائه تسهیالت و  وابسته به دولت میها و شرکتهاي دولتی و  ها، سازمانها، مؤسسه وزارتخانه

هاي هیئت وزیران با سازمان یا شرکتهاي تابع  قراردادهاي الزم را در حدود مصوبه  خدمات در محدوده هر منطقه

موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل   شرایط اینگونه قراردادها به نحوي خواهد بود که. آن منعقد نمایند

  .اد سایر کشورها گرددمناطق آز

  1375/ 24/4اصالحی ( 10ماده(  

تواند  سازمان هر منطقه می
1

هیئت وزیران در مقابل انجام خدمات شهري و فراهم نمودن تسهیالت مواصالتی، 

  .آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید  بهداشت، امور فرهنگی،

                                                                                                                                      
  .بعد از میتواند میبایستی اضافه شود"تصویب هیئت وزیران"به نظر میرسد عبارت با  )1
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  11ماده  

ام هر نوع فعالیت اقتصادي مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدي به انواع مشاغل توسط صدور مجوز براي انج

در مورد مشاغلی که متصدي مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان   اشخاص حقیقی و حقوقی،

  .باشد می

  12ماده  

ر روادید براي اتباع خارجی به موجب مقررات مربوط به اشتغال نیروي انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدو

  .که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید  هایی خواهد بود نامه آیین

  6/3/1388اصالحی ( 13ماده(  

اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت 

رداري مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و ب تاریخ بهره  اقتصادي در منطقه آزاد از

انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند   دارایی موضوع قانون مالیاتهاي مستقیم معاف خواهند بود و پس از

  .بود که با پیشنهاد هیئت وزیران به تصویب مجلس شوراي اسالمی خواهد رسید

  14ماده  

بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مبادالت 

ورود کاال و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیئت   مستثنی هستند و مقررات صدور و

ررات عمومی تجاري تابع مق  وزیران خواهد رسید مبادالت بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافري و

  .باشد صادرات و واردات کشور می

  15ماده  

واردات کاالي تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب 

  .باشند قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می  هیئت وزیران از پرداخت تمام یا
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  16ماده  

شود از  یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تأمین و در منطقه آزاد تولید می ورود کاالهایی که تمام

  .گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود  از حقوق) متناسباً (تمام یا بخشی 

  17ماده  

گردند، از موارد نقل و  کارگیري و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می هکاالهایی که براي ب

صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد   انتقال داخلی کشور است ولی

  .بود

  1377/ 25/12اصالحی ( 18ماده(  

تأسیس بانک و مؤسسه اعتباري به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام و اشتغال به عملیات 

نامه اجرایی  یا مؤسسه اعتباري در مناطق منحصراً طبق مفاد این قانون و آیین  فاده از عنوان بانک وبانکی و است

  .شود انجام می  آن که توسط بانک مرکزي تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

  1377/ 25/12الحاقی ( 1تبصره(  

ی در مناطق، موکول به پیشنهاد سازمان و تأسیس بانک و مؤسسه اعتباري ایرانی با سرمایه داخلی و خارج

  .شوراي پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزي است  تصویب اساسنامه آنها توسط

  1377/ 25/12الحاقی (2تبصره(  

افتتاح شعبه توسط بانکها و یا مؤسسات اعتباري اعم از ایرانی و خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تأیید 

  .استبانک مرکزي 

  1377/ 25/12الحاقی ( 3تبصره(  

  .شود نظام حاکم بر برابري ریال ایران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هیئت وزیران تعیین می

  1377/ 25/12الحاقی ( 4تبصره(  

  .معامالت واحدهاي بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانکداري اسالمی خواهد بود
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اند از انجام معامالت به ریال ایران ممنوع  انکی که مجوز انجام بانکداري برون مرزي اخذ نمودهواحدهاي ب 

  .هستند

  19ماده  

تواند براي اجراي طرحهاي زیربنایی و تولیدي در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به  سازمان می

بازپرداخت این اعتبارات . وزیران اقدام نمایدداخلی و خارجی با تصویب هیئت   تأمین و تضمین اعتبار از منابع

  .فقط از محل درآمدهاي سازمان انجام خواهد شد

 20ماده  

مقررات الزم براي . باشد ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهاي اقتصادي در هر منطقه آزاد می

ن در فعالیتهاي هر منطقه به در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیا  گذاري جلب و حمایت سرمایه

  .تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

    1377/ 25/12اصالحی ( 21ماده(  

گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیئت وزیران رسیده است، مورد  حقوق قانونی سرمایه

ون به نفع عموم ملی شود یا چنانچه در مواردي به وسیله قان ،گذاران مزبور سرمایه  سرمایه. تضمین و حمایت است

مقررات . باشد خسارت به عهده دولت می  گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادالنه اینکه از سرمایه

 اي خواهد بود که به نامه ینیهاي مذکور و طریق جبران خسارت به موجب آ مربوط به نحوه پذیرش سرمایه

  .تصویب هیئت وزیران خواهد رسید 

 1377/ 25/12اصالحی ( 22ماده(  

ها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه با  هاي صنعتی و معنوي، همچنین ثبت کشتی ثبت شرکتها و مالکیت

  .شود قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیئت وزیران انجام می  )81(رعایت اصل هشتاد و یکم 
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 تبصره  

  .شود سازمان آن منطقه انجام می هاي صنعتی و معنوي در هر منطقه توسط ثبت شرکتها و مالکیت

  23ماده  

  .تواند در محلهاي الزم دفتر نمایندگی تأسیس نماید سازمان می

  24ماده  

نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در 

  .گردد هاي عمرانی هر منطقه تعیین می عایت برنامهمقررات مصوب هیئت وزیران و با ر  مالکیت دولت باشد طبق

  .سازمان هر منطقه مسئول اجراي مقررات مربوط خواهد بود 

  1تبصره  

  .اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است

  2تبصره  

یت عرصه و اعیان ساکنین ایرانی جزائر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور داراي کلیه حقوق مالک

  .و امالك مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت به نام اشخاص صادر نماید  سازمان ثبت اسناد. باشند می

  25ماده  

رئیس و مدیران سازمان هر منطقه، مدیران عامل و اعضاي هیئت مدیره شرکتهاي تابعه، کلیه وزراء و رؤساي 

یه و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداري، دادستان کل کشور، رئیس قوه قضای  سازمانهاي دولتی، رؤساي

مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ایشان   سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان

و   ودش و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکتهایی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد می

  .باشند همچنین شرکتهاي خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند نمی
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  26ماده  

  .هاي اجرایی این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید نامه آیین

  1375/ 24/4الحاقی ( 27ماده(  

از دو روش  ربط به یکی به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهاي مناطق آزاد، حسب مورد با تأیید وزیر ذي

   :زیر عمل خواهد شد

یس هیئت مدیره و مدیر ئاختیارات خود در منطقه را به ر) وابسته به قوه مجریه (هاي اجرایی  دستگاه -الف

  .عامل سازمانهاي مناطق آزاد تفویض نمایند

ره و یس هیئت مدیئهاي اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد ر مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه -ب

  .شوند دستگاه اجرایی منصوب می  مدیر عامل سازمان و با حکم باالترین مقام

  1377/ 25/12الحاقی ( 28ماده(  

تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آنها و مؤسسات 

جاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به صنعتی جمهوري اسالمی ایران م - يکارگزاري بیمه در مناطق آزاد تجار

  .پیشنهاد بیمه مرکزي ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

 7/5/1388الحاقی (تبصره(  

حکم مذکور در این ماده شامل شعب و نمایندگی مؤسسات خارجی و مؤسسات کارگزاري بیمه خارجی نیز 

  .خواهدبود

1388/ 7/5الحاقی ( 29ماده(  

اي  نامه بورسها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز و تابع آئینتأسیس و فعالیت 

است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شوراي عالی بورس و اوراق بهادار به 

  .خواهدرسیدهیئت وزیران تصویب 
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  اجتماعی - فرهنگی  )هـ(

 برنامه پنجم توسعه مصوبه شماره در ها  ها و فعالیت برنامهپیوست فرهنگی براي کلیه الزام

انقالب فرهنگیشوراي عالی 16/05/1387دش مورخ /3325

شوراي  24/2/1387مورخ اساس مصوبه ، بر24/2/1387مورخ  624شوراي عالی انقالب فرهنگی در جلسه 

هاي فرهنگی،  ها و فعالیت امهبرنهاي کلی، اصول حاکم بر سیاست«تخصصی مهندسی فرهنگی، ماده واحده 

  .به شرح ذیل تصویب نمودرا» اجتماعی، سیاسی و اقتصادي برنامه پنجم توسعه

ماده واحده  

امور به ویژه با تهیه و اجراي پیوست فرهنگی براي کلیه  اهتمام به تحقق مهندسی فرهنگی همه شؤون و 

و تحت اشراف شوراي عالی انقالب فرهنگی در چارچوب پیامدهاي فرهنگی با تأیید  هاي داراي ها و فعالیت برنامه

  :پذیرد ذیل صورت می مبانی

  .قرآن و عترت معیار قرار دادن مبانی و موازین دینی برگرفته از :مبناي اول

  ).ره(هاي حضرت امام خمینی  اهتمام مجدانه به تحقق اندیشه :مبناي دوم

  .تعالی اخالقی جامعه قق تام عدالت اجتماعی وتوجه به کرامت ذاتی و حریت انسان و تح :مبناي سوم

هاي تمام شؤون کشور  ها و فعالیت گیري تصمیم توجه جدي به ارتقاء جایگاه علوم انسانی در :مبناي چهارم

  .با نگرش اسالمی و بومی

  .اسالمی اهتمام به حفظ عظمت، سربلندي، اقتدار، استقالل، آزادي و تعالی ایران: مبناي پنجم

.ریزي کیفیت و دانایی اهتمام به مدیریت و برنامه :ممبناي شش
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شوراي عالی انقالب  22/2/1388 مورخ 643جلسه  مصوب منشور توسعه فرهنگ قرآنی

و الحاقات بعدي  فرهنگی

، براساس مصوبه شوراي تخصصی مهندسی 22/2/1388 مورخ 643شوراي عالی انقالب فرهنگی در جلسه 

مقدمه دستیابی به جامعه اي متمسک : را به شرح ذیل تصویب نمود رهنگ قرآنیفرهنگی، مصوبه منشور توسعه ف

اهللا  هاي معمار بزرگ انقالب اسالمی رضوان برخوردار از ایمان و عمل صالح، تحقق اندیشه به قرآن و عترت و

ارتقاي  قرآن کریم، و تعالی علیه و رهنمودهاي مقام معظم رهبري مدظله العالی در گسترش فرهنگ حیات بخش

عزم ملی و اراده هماهنگ مدیران ارشد نظام  انقالبی، در گرو - يایران به کشوري توسعه یافته با هویتی اسالم

باید متأثر از قرآن و حاکم بر بینش ها، نگرش ها و رفتارهاي  فرهنگی که. براي توسعه فرهنگ قرآنی است

بدین . ریزي نظام جمهوري اسالمی جاري باشد مهگذاري و برنا در کلیه سطوح سیاست فردي و اجتماعی بوده و

تعالیم قرآن، در  منشور توسعه فرهنگ قرآنی، که مبین منویات نظام مقدس جمهوري اسالمی در مواجهه با منظور،

  .رسد آتی به تصویب می المللی است، به شرح مواد مقام علم، اعتقاد و عمل در سطح ملی و بین

اهداف -1 ماده  

افزایی و ارتقاء  هاي فعال غیردولتی در جهت هم مؤسسات و گروه هاي دولتی، گی بین دستگاهایجاد هماهن -1

  .سطح ملی و بین المللی فعالیتهاي قرآنی در

تقویت ایمان و اعتقاد به قرآن کریم و تمسک به تعالیم آن -2

تعمیق معرفت و تعمیم فهم و درك قرآن کریم -3

ابعاد فردي و اجتماعی یم درارتقاء التزام عملی به قرآن کر -4

ریزي کشور گیري و برنامه تحقق فرهنگ قرآنی در نظام مدیریت، تصمیم -5

در میان اقشار مختلف  توسعه مهارتهاي روان خوانی، صحیح خوانی و درك معناي آیات قرآن کریم -6

جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان

مختلف جامعهکریم در اقشار  تقویت و گسترش انس با قرآن -7



  ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران  برنامه پنج مجموعه                                                                 742

  

اي و محیطی،  نماد سازي و تبلیغات رسانه (ترویج آیات و مفاهیم قرآن کریم در حوزه فرهنگ عمومی -8

... ) محاورات و 

قرآنی فرهنگ توسعه راهبردهاي و ها سیاست -2 ماده  

رآنیدر کلیه فعالیت هاي ق) علیهم السالم (توجه جدي به اصل جدایی ناپذیري قرآن کریم و اهل بیت -1

مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی کشور اولویت بخشی به توسعه فرهنگ قرآنی در -2

هاي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی مبتنی بر فرهنگ و معارف قرآنی پردازي در نظام توسعه نظریه -3

 و پشتیبانی دولت در مشارکت حداکثري مردم در فعالیت هاي قرآنی و تقویت نقش حمایتی توسعه -4

گسترش فرهنگ قرآنی در داخل و خارج از کشور

ها و لذات معنوي قرآن کریم از طریق انس و  مفاهیم، زیبایی تأکید بر گسترش درك عموم مردم از -5

ارتباط مستمر با آن

هاي  ن و گروهفرهیختگا مدیران، نخبگان،( اهتمام ویژه به توسعه فرهنگ قرآنی در میان اقشار تأثیرگذار  -6

در داخل و خارج از کشور) مرجع 

قرآنی بر مطالعه، کارشناسی و تحقیق شایسته هاي ابتناي حداکثري فعالیت -7

تبلیغی ترویجی قرآنی به سمت کاربردي کردن تعالیم قرآنی در  هدایت فرآیندهاي آموزشی، پژوهشی و -8

زندگی فردي و اجتماعی

هاي علمیه در توسعه فرهنگ قرآنی حوزهگیري حداکثري از ظرفیت  بهره -9

الهام از  هاي مؤثر، با اي، نظام تبلیغات دینی و سایر نظام نظام تعلیم و تربیت، نظام رسانه ارتقا بخشی -10

تعالیم قرآن کریم 

هاي  مؤثر کشور و فراهم کردن زمینه هاي ها، نهادها و بخش ساماندهی و هماهنگ کردن دستگاه - 11

و ارتقاء سطح آنها در توسعه فرهنگ قرآنی افزایی توان، تجربه د سازمانی جهت همیادگیري و رش
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3 ماده  

ها و راهبردهاي منشور توسعه فرهنگ قرآنی در داخل و  اهداف، سیاست به منظور پیشبرد و اجرایی شدن 

 شوراي تخصصیها،  تحقق عزم ملی براي توسعه تمسک و اعتصام به قرآن کریم در همه عرصه خارج از کشور و

زیر نظر شوراي  شود، توسعه فرهنگ قرآنی، که از این پس در مواد آتی به اختصار شوراي تخصصی نامیده می

  . شود عالی انقالب فرهنگی تشکیل می

تخصصی شوراي وظایف -4 ماده  

هاي ارزیابی و نظارت بر  هاي توسعه فرهنگ قرآنی و تصویب شاخص تصویب شاخص تهیه و -1

قرآنی هاي فعالیت

بلند مدت و میان  هاي توسعه بررسی و پیشنهاد چگونگی حاکم کردن اصول و مبانی قرآنی در برنامه -2

گیر ها و نهادهاي تصمیم مدت کشور به سازمان 

هاي دولتی و عمومی، شوراها و ستادها و سایر  ها و وظایف قرآنی دستگاه مأموریت بررسی و بازنگري -3

شوراي عالی انقالب فرهنگی به منظور تصویب  قرآنی و ارائه به مجامع

تحقق رهنمودها و مطالبات رهبر معظم انقالب اسالمی در حوزه قرآن کریم سازي و پیگیري زمینه -4

هاي قرآنی براي هماهنگی و تعامل مؤثر در زمینه فعالیت کارهاي الزم ایجاد ساز و -5

توسعه فرهنگ قرآنیهاي ملی و فرابخشی در  و برنامه ها تأیید طرح -6

توانمندسازي و جلب مشارکت بخش مردمی و تقویت نقش حمایتی دولت در  اتخاذ تدابیر الزم براي -7

قرآنی جهت توسعه فرهنگ

حداکثري از موقوفات کشور  گیري اتخاذ تدابیر الزم براي گسترش فرهنگ وقف در امور قرآنی و بهره -8

در این زمینه

نهادهاي دولتی و غیردولتی ها و ملکرد دستگاهارزیابی و نظارت بر ع -9

ها براي رفع آنها از  قرآنی و استفاده از ظرفیت ها و موانع توسعه فرهنگ شناسایی نیازها، محدودیت -10

کشور طریق مراجع ذیربط در داخل و خارج از
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شوراي عالی انقالب به  هاي قرآنی و ارائه آن هاي کالن بودجه فعالیت گیري ها و جهت تدوین اولویت - 11

فرهنگی

هاي مختلف امور قرآنی و کیفیت بخشی  نیاز حوزه ریزي براي تأمین و توسعه منابع انسانی مورد برنامه - 12

منابع انسانی موجود 

رسانی امور قرآنی  هاي اطالع هاي آماري و شبکه الزم براي طراحی سامانه ریزي برنامه -13

تخصصی شوراي اعضاي - 5 ماده  

)رئیس شوراي تخصصی(دبیر شوراي عالی انقالب فرهنگی  -1

پرورش وزیر آموزش و -2

وزیر علوم، تحقیقات و فناوري -3

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی -4

نهادهاي قرآنی وابسته به دفتر مقام معظم رهبري رئیس -5

علمیه هاي نماینده شوراي عالی حوزه -6

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی -7

یس دفتر تبلیغات اسالمیرئ -8

اوقاف و امور خیریه  رئیس سازمان -9

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی -10

سازمان صدا و سیما نماینده رئیس - 11

نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شوراي اسالمی - 12

تصویب  ترویجی قرآنی مردمی با -ينظران مؤسسات آموزشی، پژوهشی و تبلیغ صاحب سه نفر از -13

  تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی  شوراي

)شوراي عالی انقالب فرهنگی 5/8/1388الحاقی مصوبه ( وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -14
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شوراي عالی  5/8/1388الحاقی مصوبه (نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراي اسالمی -15

)انقالب فرهنگی

)شوراي عالی انقالب فرهنگی 18/3/1389الحاقی مصوبه (در دانشگاهها رییس نهاد مقام معظم رهبري  -16

)شوراي عالی انقالب فرهنگی 18/3/1389الحاقی مصوبه (دبیر شوراي تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی  -17

)شوراي عالی انقالب فرهنگی 14/10/1389الحاقی مصوبه (رئیس سازمان ملی جوانان  -18

)شوراي عالی انقالب فرهنگی 14/10/1389الحاقی مصوبه (آقاي محسن قرائتی  االسالم و المسلمین حجه -19

 تبصره  

شود و انتخاب مجدد وي براي  سال انتخاب می دبیر شوراي تخصصی توسط رئیس شوراي تخصصی براي سه 

  .هاي بعد بالمانع است دوره

 6 ماده

شوراي عالی  تخصصی، در دبیرخانه دبیرخانه شوراي تخصصی براي پیگیري تمامی امور مربوط به شوراي

  .شود تخصصی تصویب می انقالب فرهنگی تشکیل و نمودار تشکیالتی و سازمانی آن توسط رئیس شوراي

7ماده

هاي آموزش عمومی،  هاي قرآنی در حوزه فعالیت هاي تخصصی با توجه به ماهیت قابل تفکیک کمیسیون 

هاي مرتبط با هر حوزه،  ه منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاهقرآنی و ب آموزش عالی، پژوهش و تبلیغ و ترویج

  : شود  می گانه تخصصی، زیرنظر شوراي تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی و با عناوین ذیل تشکیل سه هاي کمیسیون

کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن -1

قرآنی کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی -2

بلیغی ترویجی قرآنیهاي ت کمیسیون توسعه فعالیت -3

تبصره  

  .گانه فوق، توسط شوراي تخصصی تعیین خواهد شد هاي سه اعضاي کمیسیون شرح وظایف و ترکیب 
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 تخصصی شوراي کار روند -8 ماده  

مطالعه و بررسی شده و  هاي تخصصی، هاي مورد نظر شوراي تخصصی، ابتدا در کمیسیون مسائل و طرح -1

.گیرد اظهارنظر قرار می شوراي تخصصی مورد بحث و پس از تعیین اولویت، در جلسات

ربط ابالغ  هاي ذي به دستگاه مصوبات شوراي تخصصی با امضاي رئیس شوراي تخصصی جهت اجرا -2

.شود می

براي تصویب نهایی به شوراي عالی انقالب  در موارد نیاز، مصوبات و تصمیمات شوراي تخصصی -3

. شود فرهنگی ارائه می

9 ماده  

 هاي دولتی و عمومی و مؤسسات مردمی تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی براي کلیه دستگاه وبات شورايمص 

.االجرا است الزم

 10ماده  

شوراي عالی انقالب فرهنگی به تصویب 22/2/1388مورخ  643ماده و دو تبصره در جلسه  10این مصوبه در  

  رسید

9/8/1386لی کشور مصوب قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عا

پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور      قانون

      تعاریف - 1ماده:  

آزمونی است که با سؤاالت یکسان و همزمان در سراسر کشور طبق مقررات وزارت : امتحان نهایی کشوري

  .گردد آموزش و پرورش برگزار می
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دانشگاهی فرا  ی کشوري دروسی است که داوطلب در دوره متوسطه و پیشنتایج امتحان نهای: سابقه تحصیلی

  .گرفته است

رتبه داوطلب در مسابقات فرهنگی، هنري، ورزشی، مهارتی، علمی و پژوهشی در : سابقه پرورشی و مهارتی

ورش عناوین و ضوابط این مسابقات به پیشنهاد وزارت آموزش و پر. المللی است سطح استانی، کشوري یا بین

  .وتصویب شوراي عالی انقالب فرهنگی خواهد بود

 2ماده   

، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکتراي )پیوسته و ناپیوسته (پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی 

تأثیر سوابق . اي و دکتراي پیوسته براساس سوابق تحصیلی داوطلب و آزمونهاي سراسري خواهد بود حرفه

نحوي که حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنجساله پنجم  یابد به بت به سال قبل افزایش میتحصیلی در هر سال نس

توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران آزمونهاي سراسري ورودي دانشگاهها و مراکز 

  .فراهم نماید دولت موظف است بسترهاي الزم را جهت تحقق این ماده. طور کامل حذف گردد آموزش عالی به

هاي علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و  وزارتخانه 1386از سال  –تبصره      

را صرفاً براساس ) پیوسته و ناپیوسته(پرورش و دانشگاه آزاد اسالمی مجازند داوطلبان ورود به مقطع کاردانی 

  .سوابق تحصیلی پذیرش نمایند

      3ماده   

برگزاري آزمون سراسري براي داوطلبان ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تاقبل از حذف کامل آن  

  .مجلس شوراي اسالمی خواهد بود» 21/5/1377اي نمودن آزمون سراسري مصوب  قانون یک مرحله«براساس 

 4ماده   

این دروس و . گردد لحوظ میبراي پذیرش دانشجو در هر رشته سابقه تحصیلی دروس مرتبط با آن رشته م

هاي تحصیلی که در سوابق تحصیلی مؤثر است توسط  میزان تأثیر هر یک با توجه به اهمیت آنها و همچنین پایه

  :مرکب از افراد ذیل تعیین خواهد شد) اي کمیته(کارگروهی 
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  ))کمیته(گروه رئیس کار(وزیر یا یکی از معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به انتخاب وزیر  -1

  وزیر یا یکی از معاونین وزارت آموزش و پرورش به انتخاب وزیر -2    

  وزیر یا یکی از معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انتخاب وزیر -3    

  رئیس یا یکی از معاونین دانشگاه آزاد اسالمی به انتخاب رئیس دانشگاه -4    

  .آموزش کشور رئیس سازمان سنجش و -5    

1 تبصره  

نحوه تطبیق سوابق تحصیلی داوطلبانی که فاقد سوابق تحصیلی مطابق این قانون باشند، توسط کارگروه  

       .شود مذکور در این ماده تعیین می

2 تبصره  

 توانند سوابق باشند می داوطلبانی که عالقمند به جبران سوابق تحصیلی خود در همه یا بعضی از مواد درسی  

شیوه ارتقاء سوابق تحصیلی داوطلبان توسط کارگروه موضوع این ماده     .تحصیلی خود را ارتقاء و بهبود بخشند

  .گردد تعیین می

    3 تبصره  

توانند دروس و میزان تأثیر آنها در پذیرش دانشجو در هررشته را به کارگروه موضوع این  دانشگاهها می 

  .ماده پیشنهاد نمایند

    4 تبصره  

هاي علوم،  باشد، وزارتخانه بدنی که نیاز به سنجش مهارتهاي خاص می هایی مانند هنر و تربیت در رشته 

تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسالمی عالوه بر 

  .باشند هایی می تبط با چنین رشتههاي عملی و استعدادسنجی مر اعمال سوابق تحصیلی مجاز به برگزاري امتحان

5 تبصره  

. گردد آن توسط کارگروه موضوع این ماده تهیه می) 2(و ) 1(هاي  نامه اجرائی این ماده و تبصره آئین 

بهداشت، درمان و آموزش  - يها و تصمیمات این کارگروه به تصویب وزراء علوم، تحقیقات و فناور نامه آئین

  .سدر پزشکی و آموزش و پرورش می
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      5ماده  

آزادگان که  ها ازقبیل سهمیه مناطق، رزمندگان، شاهد، خانواده معظم شهدا، جانبازان و  امتیازات و سهمیه 

رسد، کماکان به قوت خود باقی است و در شیوه پذیرش دانشجو  ربط رسیده یا می تصویب مراجع ذي تاکنون به

  .گردد براساس این قانون نیز اعمال می

     6 ماده  

شوند براساس ضوابط  داوطلبانی که براساس این قانون در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پذیرفته می 

رسد، از معافیت  می) فرماندهی کل قوا(پیشنهادي ستاد کل نیروهاي مسلح که به تصویب مقام معظم رهبري 

  .گردند تحصیلی خدمت نظام وظیفه برخوردار می

ماه یکهزار و  ه و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم آبانقانون فوق مشتمل بر شش ماد

  ن./به تأیید شوراي نگهبان رسید 16/8/1386تصویب و در تاریخ  سیصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسالمی 

     1364/ 25/1مصوب  قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور 7ماده  

  :گیرد میانتخاب داوطلبان به صورت زیر انجام 

شود چنانچه تعداد  صالحیت علمی افراد بر اساس سوابق دانشگاهی متقاضی و آزمون علمی تعیین می - الف 

  .باشد اولویت افراد بر حسب صالحیت علمی خواهد بود داوطلب بیش از تعداد مورد نیاز

اخالقی مورد  توسط یک هیأت بررسی صالحیت 2صالحیت اخالقی داوطلبان با توجه به مقررات ماده  -ب

  .گیرد بررسی قرار می

 بعدي لحاقاتبا ا 3/8/1373موادي از قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب

 1ماده  

  تعاریف
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  :قیمت واقعی خدمات -8

در بخش دولتی سود سرمایه  عبارت است از قیمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمایه و داراییهاي ثابت  

  .و استهالك منظور خواهد شد )هاي ثابت دارایی(

  8ماده  

هاي خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمتهاي واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به  تعرفه

بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأیید شوراي عالی به  پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و

  .تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

  9ماده  

هاي تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل  حق بیمه سرانه خدمات درمانی براي گروه

شونده و وضعیت اقتصادي و اجتماعی  هاي بیمه نظر داشتن سطح درآمد گروه  شوندگان با در پرداخت توسط بیمه 

آموزش پزشکی با تأیید شوراي  درمان و کشور به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت،

  .عالی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

 تبصره  

ساله در بودجه کل  التفاوت سهم درمان مشمولین قانون تأمین اجتماعی تا حق سرانه موضوع این ماده همه مابه

  .تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد کشور منظور و به سازمان

  27/11/1380الحاقی ( 2تبصره(  

ستگاههاي اجرائی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم د

حقوق ماهانه کسر و حداکثر در مدت یک ماه به حساب سازمان مذکور  کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از

حق سرانه بیمه درمان افراد  گر دیگر مکلفند دستگاههاي اجرایی طرف قرارداد با مؤسسات بیمه. واریز نمایند

الذکر و مابقی آن را به مؤسسه  مذکور را از حقوق ماهانه کسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق

  .قرارداد پرداخت نمایند گر طرف بیمه
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  27/11/1380الحاقی ( 3تبصره(  

هم دولت از حق سرانه بیمه ریزي کشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به س سازمان مدیریت و برنامه

شاغل، بازنشسته و موظفین مشمول قانون استخدام کشوري را به صورت یک ردیف   خدمات درمانی مستخدمین

تعیین شده در قانون بیمه همگانی، حسب مورد در  مشخص و جداگانه در قالب بودجه کل کشور با رعایت نصاب

هستند قرار  گر دیگر اجرایی که طرف قرارداد با مؤسسات بیمه اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاههاي

  .دهد

2/3/1375قانون مجازات اسالمی مصوب  600و 598د وام

 598ماده

دار انجام معامله یا ساختن چیزي یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن براي هر یک از  هر شخصی عهده

بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار ) 101(مؤسسات مذکور در ماده  ها و ادارات و سازمان

در ساختن آن چیز نفعی براي خود یا دیگري تحصیل  یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب

.کند، عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد

 600ماده  

ن دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا هر یک از مسئولی

خالف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن  مالی به نفع دولت است بر

در مورد مسئولین و مأمورین مذکور در این ماده  مجازات. نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد

مسترد  شهرداري نیز مجري است و در هر حال آنچه بر خالف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق

.گردد می





  

  
  

  پیوست

نامه واژه





  

کلیدواژه موضوعی  

  آ

  

، 247، 234، 226، 222، 191، 189، 188، 175، 163، 158، 156، 155، 154، 153، 128، 115، 103، 69، 13، آب

273 ،280 ،290 ،298 ،299 ،301 ،314 ،321 ،323 ،341 ،366 ،370 ،375 ،380 ،482 ،508 ،550 ،551 ،

554 ،631  

  153، يدار آبخوان

  153، يزداریآبخ

  156، پروري آبزي

  321، 154، 153، زیرزمینی آب

  323، 266، 159، آبزیان

  322، 321، 280، 156، 154، 153، آبیاري

  29، تاریخی و فرهنگی آثار

  552، 345، 305، 134، آرد

  87، 72، 71، 70، 44، آزادگان

  209، 15 ،5، مشروع هاي آزادي

  156، آفات

  247، 222، فراگیر هاي آفت

  701، 295، 189، 188، 143، 142، 20، آلودگی

  690محیطی،  هاي زیست آلودگی

  481، 120،472، 93، 81، 12، آمار

  477 ،472، 325، 183، 182، 181، 93، سرزمین آمایش

  41، دور راه از آموزش

  710، 702، 296، 40، 35، 34، 25، عالی آموزش

  - یک -



  

  

  314، 312، 306، 249، 190، 46، اي حرفه و فنی آموزش

  162، آمونیاك

، 129، 128، 124، 116، 104، 103، 90، 79، 78، 77، 70، 67، 60، 56، 47، 38، 34، 28، 18، )اجرایـی ( نامـه  آیین

130 ،140 ،143 ،150 ،162 ،163 ،167 ،180 ،182 ،184 ،186 ،187 ،192 ،202 ،225 ،231 ،234 ،247 ،

248 ،252 ،253 ،255 ،260 ،262 ،263 ،270 ،276 ،281 ،285 ،290 ،291 ،293 ،294 ،296 ،300 ،301 ،

307 ،310 ،312 ،320 ،332 ،334 ،350 ،361 ،364 ،385 ،386 ،388 ،395 ،396 ،406 ،411 ،416 ،420 ،

424 ،425 ،434 ،435 ،464 ،466 ،471 ،480 ،566 ،568 ،573 ،578 ،582 ،585 ،593 ،594 ،597 ،598 ،

599 ،601 ،610 ،615 ،620 ،674 ،679 ،680 ،681 ،682 ،685 ،687 ،688 ،694 ،706 ،707 ،711 ،712 ،

713 ،714 ،715 ،716 ،719 ،720 ،721 ،723 ،730 ،735 ،736 ،737 ،743  

  

  الف

  

  80، اي رایانه - الکترونیکی واسط ابزار

  183اثرات محیطی توسعه، 

  176، باقیه اثالث

  57، قضائی محاکم احکام

  537، 519، 500، 288، 57، اخراج

ــی ، 276، 275، 212، 190، 189، 175، 174، 173، 172، 169، 168، 158، 156، 154، 151، 30، 26، 20، اراضـــ

277، 278 ،293 ،296 ،297 ،301 ،308 ،322 ،326 ،369 ،370 ،371 ،474 ،569 ،675 ،681 ،697 ،714 ،

719 ،720 ،721 ،722 ،723 ،724 ،725 ،726 ،728 ،730  

  674، )شهر( اراك

  10، مهارتى و علمى سطح ارتقاء

  85، ساز و ساخت کیفیت ارتقاء

  10، تولید در کیفیت ارتقاء

  10، اجتماعى منزلت ارتقاء

  6، سرانه درآمد نسبی ارتقاء

  -دو -



  

  41، ایرانی - اسالمی ارزشهاي

  5، انقالبی و ملی ، اسالمی هاي ارزش

  15، انقالبى -اسالمى هاى ارزش

  44، 23، 9، انقالبی و اسالمی ارزشهاي

  188محیطی،  ارزش اقتصادي منابع زیست

  189، 156، ارگانیک

  268، 79، 70، 11، ازدواج

ــنامه ، 169، 168، 165، 161، 131، 126، 122، 117، 116، 113، 111، 110، 108، 64، 53 ،38، 25، 12، اساســـ

185 ،186 ،243 ،282 ،310 ،366 ،367 ،383 ،399 ،542 ،556 ،557 ،558 ،560 ،570 ،571 ،572 ،574 ،

578 ،585 ،609 ،616 ،625 ،681 ،682 ،689 ،692 ،693 ،694 ،695 ،697 ،726 ،731 ،733 ،736  

  682، 599، 130، اجباري دهاياستاندار

  223، عملیاتی حسابرسی استانداردهاي

  188استانداردهاي محیط زیست، 

  220، حسابرسی و حسابداري ملی استانداردهاي

  162، استایرن

  551، 297، 172، 154، 13، استحصال

  468، 11، سازها و ساخت استحکام

  644، 560، 457، 337، 146، 61، 13، استخراج

  124، استصناع

  537، 500، 488، 57، استعفاء

  151، اي هسته انرژي از آمیز صلح استفاده

  139، استقراض

  134، 10، اسراف

  25، )ص( محمدي ناب اسالم

  418، 414، اسلحه

  81، الکترونیک اسناد

  - سه -



  

  

  225، استانی و ملی توسعه اسناد

ــتغال ، 314، 309، 305، 287، 285، 268، 248، 214، 190، 169، 151، 142، 104، 101، 99، 52، 51، 14، 6، اشـ

320 ،330 ،334 ،335 ،344 ،372 ،411 ،483 ،500 ،509 ،521 ،524 ،528 ،529 ،531 ،536 ،537 ،538 ،

540 ،543 ،553 ،575 ،576 ،585 ،588 ،601 ،605 ،611 ،672 ،676 ،683 ،700 ،706 ،712 ،713 ،714 ،

731 ،735 ،736  

  104، پایدار اشتغال

، 176، 157، 152، 150، 140، 139، 126، 122، 120، 113، 102، 92، 89، 88، 79، 65، قوقیح و حقیقی اشخاص

245 ،259 ،264 ،285 ،286 ،304 ،312 ،465 ،477 ،482 ،555 ،578 ،586 ،608 ،611 ،612 ،683 ،690 ،

696 ،700 ،701 ،706 ،708 ،713 ،714 ،717 ،729 ،734 ،735  

  344، 170، 155 ،149، 134، 18، مصرف الگوي اصالح

  320، 247، 244، 222، بودجه اصالح

  46، کار نیروي تحصیلی هرم اصالح

  674، )شهر( اصفهان

  15، 5، اخالقی اصول

  14، اقتصادى اطالعات

  471، 229، 34، پژوهشی اعتبارات

  298، 283، 229، 180، 43، 30، اي سرمایه هاي دارایی تملک اعتبارات

  681، 410، 390، 365، 363، 354، 351، 264، 262، عمرانی اعتبارات

  263، 247، 228، 222، 54، عمومی اعتبارات

، 285، 284، 283، 282، 232، 230، 229، 227، 221، 187، 181، 180، 139، 115، 103، 44، اي هزینــه اعتبــارات

294 ،295 ،312 ،316 ،317  

  120، اعتبارسنجی

  24، دینی معرفت اعتالي

  92، 91، 72، 45، 42، 37 ،35، 34، علمی هیئت اعضاء

  11، کارآیى و تحرك افزایش

  15، ملى توان افزایش

  -چهار -



  

  106، 12، کالن اقتصاد

  62، رسان آسیب کاالهاي و اقدامات

  457، 347، 340 ،163 ،151، 146، 145، 143، اکتشاف

  23، 9، اسالمی - ایرانی توسعه الگوي

  157، اي منطقه - ملی بهینه کشت الگوي

  6، دینی يساالر مردم الگوي

  169، 64، 27، 25، 6، )ره( خمینی امام

  214، 141، 82، 81، 79، الکترونیکی امضاء

  11، اجتماعى امنیت

  5، قضایی و اجتماعی امنیت

  82، الکترونیکی اطالعات تبادل امنیت

  15، جهانى امنیت

  16، اجتماعى و اقتصادى ، عمومى امنیت

  348، 11، غذا امنیت

  348، 159، 155، 59، 24، 5، غذایی امنیت

  29، فرهنگی و تاریخی اموال

ــوال ــول ام ، 635، 633، 576، 420، 417، 416، 415، 414، 287، 284، 227، 225، 224، 150، 148، 65، 47، منق

654 ،657 ،726 ،728 ،729  

  607، 597، 560، 559، 484، 481، 438، 340، 337، 138، 133، 132، 56، انحصار

  607، 559، طبیعی انحصار

  559، قانونی انحصار

  609، 607، 602، 579، 457، 402، 165، 138، 131، 128، انحصاري

  712، 678، 625، 594، 580، 579، 578، 537، 424، 228، 133، 117، انحالل

  23، 9، وران اندیشه

  151، اي هسته انرژي

  153، 150، 148، پاك هاي انرژي

  -پنج -



  

  

  341، 272، 148، نو هاي انرژي

  11، سالم انسان

  499، 195، 10، 5، ضباطان

  743، 741، 530، 529، 526، 512، 459، 427، 422، 277،  247، 196، 183، 33، 27، 25، 24، اسالمی انقالب

، 624، 623، 622، 601، 596، 589، 582، 581، 578، 420، 380، 376، 246، 126، 125، 124، 112، بهــادار اوراق

625 ،627 ،628 ،629 ،630 ،631 ،678 ،679، 739  

  678، 319، 232، 231، 108، 53، مشارکت اوراق

  53، بانکی مشارکت اوراق

  151، اي هسته آمیز صلح اهداف

  220، طرح اهداف

  606، 115، اهلیت

  674، )شهر( اهواز

  70، 27، 24، ایثار

  56، 5، ایثارگر

  570، 543، 505، 497، 318، 315، 91، 87، 86، 73، 72، 71، 70، 56، 11، ایثارگران

  80، ینترانتا

  

  ب

  

  279، 233، 232، 228، 67، 57، 53، 52، مالی بار

  168، )کانتینري( بارگُنج

  53، سرمایه و پول بازار

  731، 509، 248، 52، 40، 38، 33، کار بازار

  114، 111، پولی بازارهاي

  13، رقابتى بازارهاى

  13، مالى بازارهاى

  - شش -



  

  525، 500، 488، 57، بازخریدي

  750، 539، 531، 530، 528، 527، 525، 521، 517، 514، 508، 506، 309، 257، 83، 66، 56، بازنشستگان

  347، 189، 187، 147، بازیافت

  173، 172، فرسوده بافتهاي

  503، 176، 14، اطالعات بانک

  693، 323، 121، 115، 111، عامل بانک

  565، 118، خارجی و ایرانی مشترك بانک

  202، )دیجیتالی( رقومی بانکهاي

  524، بانوان

  343، 235، 24، دینی باورهاي

  10، دولتى غیر بخش

  211، )آنالین( خط بر

، 311، 310، 298، 292، 290، 280، 273، 272، 269، 226، 163، 151، 150، 149، 148، 147، 128، 69، بـــــرق

314 ،323 ،335 ،337 ،366 ،370 ،375 ،380 ،550 ،554 ،561  

144، شوربرنامه اجرایی طرح جامع انرژي ک

474برنامه استمالك اراضی، 

61برنامه پزشک خانواده، 

، 212، 170، 129، 123، 106، 105، 93، 84، 58، 51، 39، 36، 34، 25، 23، 15، 14، 12، 11، 10، 9برنامه پـنجم،  

223 ،233 ،234 ،236 ،357 ،363 ،549 ،740

156برنامه تامین سالمت غذا از مزرعه تا سفره، 

39بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور،  برنامه تحول

40برنامه تلفیقی قرآن، 

313برنامه توانبخشی، 

40برنامه جامع آموزش قرآن، 

103وري کشور،  برنامه جامع بهره

83برنامه جامع بیمه بیکاري، 

  -هفت -



  

  

185برنامه جامع تقسیمات کشوري، 

234برنامه جامع توسعه امور زنان، 

147زدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوري، برنامه جامع صیانتی و ا

173برنامه جامع مدیریت شهري، 

61برنامه خدمات بیمه سالمت، 

258برنامه خدمات درمانی، 

314برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت، 

350برنامه دراز مدت، 

   351برنامه رفاه اجتماعی، 

360، 357، 356، 351، 350برنامه ساالنه، 

69دهی امور جوانان، برنامه سامان

408، 364، 361، 360، 359، 356، 355، 351؛ 350برنامه عمرانی، 

185برنامه عملیاتی حفاظت، 

187برنامه مدیریت زیست بومی، 

187سبز،  مدیریت  برنامه 

185برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی، 

85برنامه ملی آماري کشور، 

182 برنامه ها و طرح هاي توسعه سرزمینی،

40برنامه هاي آموزشی ارتقاء سالمت جسمانی و روانی، 

39برنامه هاي آموزشی و پرورشی، 

24برنامه هاي اجرایی دین، 

41برنامه هاي تلفیقی و فراگیر، 

743 ،711 ،516، 477، 297، 292، 289، 275، 264، 255 ،184، 6برنامه هاي توسعه، 

41برنامه هاي جامع اطالع رسانی، 

183هاي عملیاتی،  برنامه

  236سازي شبکه راههاي روستایی،  هاي نگهداري و ایمن برنامه

  -هشت -



  

  552، 155، برنج

  174، 78، سپاري برون

  225، 223، اجرایی بسته

  201، 28، بسیج

  197، 72، 60، بسیجیان

  561، 437، 337، 299، 167، 136، بنادر

  167، خشک بنادر

  88، 53، داري بنگاه

  589، 587، 574، 561، 539، 513، 116، 114، اقتصادي بنگاههاي

  104، بزرگ ، متوسط ، کوچک بنگاههاي

  280، 224، 223، 90، 42، ریزي بودجه

  224، 223، 42، عملیاتی ریزي بودجه

  37، ایده بورس

  71، 38، تحصیلی بورس

  145، )شهر( بوشهر

  159، )اکولوژیک( شناختی  بوم

  147، سازي بومی

  5، فقر از دور به

  11، مردم به رسانى دمتخ بهبود

  700، 468، 297، 189، 46بهره برداران، 

  185بهره برداري پایدار، 

، 348، 341، 337، 293، 225، 191، 172، 160، 158، 156، 154، 127، 103، 98، 93، 77، 40، 12،37، وري بهــره

484 ،494 ،510 ،513 ،516 ،533 ،569 ،573 ،579 ،585 ،671 ،675 ،699 ،700  

  197، 159، زدایی بیابان

  435، 145، 144، 107، 106، 105، متقابل بیع

  255، 64، 59، 26، بیمارستانها

  - نه -



  

  

  222، دامی و انسانی گیر همه بیماریهاي

، 121، 104، 92، 73، 68، 67، 66، 65، 64، 63، 62، 60، 59، 57، 56، 55، 54، 53، 52، 29، 15، 14، 13، 11، بیمه

137 ،138 ،156 ،170 ،191 ،234 ،243 ،247 ،257 ،258 ،280 ،290 ،292 ،303 ،319 ،327 ،330 ،337 ،

349 ،374 ،383 ،384 ،399 ،461 ،462 ،471 ،501 ،517 ،524 ،531 ،553 ،561 ،575 ،589 ،594 ،660 ،

675 ،676 ،677 ،679 ،685 ،691 ،731 ،735 ،739 ،749 ،750 ،751  

  99، بیکاري بیمه

  67، 38، سالمت پایه بیمه

  38، اجتماعی تأمین بیمه

  65، 56، تکمیلی بیمه

  191، روستایی بیمه

  66، 64، 63، سالمت بیمه

  138، 62، ثالث شخص بیمه

  170، 56، نامه بیمه

  751، 750، 327، 257، 52، گر بیمه

  517، 59، 55، 52، تکمیلی هاي بیمه

  63، سالمت هاي بیمه

  

  پ

  

  299، 145، پاالیشگاه

  167، ها پایانه

  166، 26، سافريم هاي پایانه

  181، محیطی پایداري

  337، 12،160، دستی پایین

  549، 459، 431، 341، 163، 162، 160، 146، پتروشیمی

  476، 468 ،220 ،198، 16، عامل غیر پدافند

  - ده -



  

ــه ، 285، 269، 266، 265، 256، 254، 249، 248، 174، 170، 164، 163، 153، 146، 143، 128، 88، 69، پروانــ

291 ،292 ،566 ،567 ،568 ،677 ،681 ،696 ،700 ،712 ،713 ،714 ،715 ،716  

  65، 61، 59، 58، خانواده پزشک

  221، 124، 34، پژوهشگران

  155، 154، پساب

  236، ملی انداز پس

  141، الکترونیکی پست

  585، 538، 537، 509، 500، 498، 493، 492، 491، 490، 227، 146، 83، سازمانی پستهاي

  189، 151، پسماندها

  97، واحد پنجره

  77، الملل بین اینترنت باند پهناي

  320، 220، 28، فیزیکی پیشرفت

  604، 547، 546، 544، 543، 542، 541، 522، 501، 499، 498، 92، 91، 86، 83، 59، پیمانی

  5، حکومت و مردم پیوستگی

  

  ت

  

  189، داخلی تاالبهاي

، 553، 522، 517، 484، 481، 339، 237، 235، 210، 99، 87، 70، 68، 65، 56، 55، 54، 52، 5، اجتمــاعی تــأمین

555 ،587 ،589 ،676 ،677 ،681 ،735 ،750  

  11، کارکنان معیشت و کرامت تأمین

  219، واگذاري و برداري بهره ، ساخت ، مالی منابع تأمین

  43، تبرعات

  674، )شهر( تبریز

  191، 104، 81، الکترونیک تجارت

  36، وريفنا و دانش سازي تجاري

  -یازده -



  

  

  45، 34، 33، 10،27، تکمیلی تحصیالت

  188تخریب زیست محیطی، 

  13، بازرگانى تراز

  39، 33، اسالمی تربیت

، 118، 117، 115، 114، 111، 110، 109، 107، 106، 105، 97، 82، 71، 70، 62، 46، 44، 39، 30، 12، تسهیالت

120 ،121 ،123 ،130 ،139 ،143 ،145 ،146 ،148 ،153 ،157، 161 ،162 ،167 ،173 ،181 ،183 ،190 ،

196 ،224 ،228 ،230 ،231 ،244 ،245 ،246 ،247 ،253 ،293 ،300 ،301 ،302 ،303 ،304 ،307 ،309 ،

310 ،314 ،320 ،321 ،323 ،326 ،346 ،347 ،348 ،364 ،379 ،410 ،414 ،445 ،458 ،459 ،461 ،464 ،

471 ،487 ،518 ،519 ،553 ،554 ،569 ،574 ،587 ،623 ،672 ،679 ،681 ،690 ،717 ،718 ،727 ،728 ،

729 ،730 ،732 ،734  

  105، خارجی تسهیالت

  126، خودانتظام تشکلهاي

  99، 51، کارفرمایی و کارگري تشکلهاي

  154، بران آب تشکلهاي

  129، کننده مصرف از حمایت نهاد مردم تشکلهاي

  416، 347، 144، مالکانه تصرفات

  620، 603، 595، 587، 569، 568، 567، 560، 457، 370، 369، 353، 306، 253، 119، 15، تعاون

  122، اعتبار هاي تعاونی

 ،301، 288 ،287، 275 ،273، 272، 267 ،159،183، 158، 157، 128، 90، 66، 65، 63 ،59، 56، )هـــاي( تعرفـــه

304، 314، 323، 683 ،750  

  515، 512، 83، 82، تطبیق تفاوت

  388، 357، 227، 185، اختیار تفویض

  25، اسالمی مذاهب تقریب

  9، تقنین

  99، تکنولوژي

  380، 163، 128، 13، تلفن

  -دوازده -



  

  481، 195، ارضی تمامیت

  227، 11،180، تمرکززدایی

  232، 220، 219، 181، اي سرمایه دارایی تملک

  229، مالی هاي دارایی تملک

  731، 551، 345، 228، 134، 131، 129، بازار تنظیم

  189، 188، 187، 185، 130ستی، تنوع زی

  116، اي منطقه توازن

  160، )تکنولوژیک( فناورانه هاي توانایی

  120، 115، 107، مالی و اقتصادي ، فنی توجیه

  114، اقتصادي و مالی ، فنی توجیه

  231، محیطی زیست و مالی و اقتصادي و فنی توجیه

  5، درآمد متناسب توزیع

  171، 155، 153، پایدار  توسعه 

  160، معدنی و صنعتی توسعه

  104، رسانی اطالع مراکز توسعه

  104، نو مشاغل توسعه

  16، ملى توسعه

  234، 146، صیانتی تولید

  236، 139، 77، 36، 34 ،12، 10 ،داخلی ناخالص تولید

  6، ملی ناخالص تولید

  222، 145، 128، 92، تهاتر

  145، 117، 114، تهاتري

  16، نرم تهدیدهاى

  720، 697، 689، 674، 611، 530، 427، 327، 279، 200، 175، 108، 100، )شهر( تهران

  

  

  - سیزده -



  

  

  ث

  

  560، 38، ثروت

  

  ج

  

  6، اخالقی جامعه

  749، 543، 523، 319، 247، 91، 87، 72، 71، 70، جانبازان

  228، صادراتی جایزه

  228، زیان جبران

  10، انحرافى جریانات

  33، 6، افزاري نرم جنبش

  508، 428، 410، 400، 368، 277، 234، 196، 195 ،173، )تحمیلی( جنگ

  197، کاري جنگل

  patent( ،39( علمی امتیاز جواز

  35، 6، اسالم جهان

  183هاي آمایش سرزمین،  گیري جهت

  

  چ

  

  227، )ویژه سود( ابرازي سود%) 40( درصد چهل

  

  ح

  

  173، 12، نشین حاشیه

  -چهارده -



  

  680، 431، 370 ،290 ،280 ،275، 211 ،202، 201 ،200 ،192، 173، 172، 170 ،167، 158، 61، 30، 16حریم، 

  620، 587، 586، 569، 346، 345، 328، 117، 114، 47، ارزي ذخیره حساب

  111، 105، ارزي حسابهاي

  5، ها انسان حقوق و کرامت حفظ

  138، اجباري اتکایی بیمه حق

  66، 65، سالمت پایه بیمه حق

  155، 154، حقابه

  15، ملت اساسى حقوق

  234،  11، بانوان قانونى و شرعى حقوق

  82، کارکنان مزایاي و حقوق

  538، 535، 525، 226، 65، مستمر مزایاي و حقوق

  53، اي غیربیمه حمایتهاي

  10، هدفمند حمایتهاى

ــل ــل و حم ، 327، 326، 325، 310، 293، 261، 251، 231، 174، 169،173، 168، 167، 166، 165، 124، 102، نق

328 ،329 ،335 ،346 ،402 ،549 ،554 ،627 ،666 ،695 ،696  

  711، 687، 272،410، 247، ،232 ،222 ،52، غیرمترقبه حوادث

ــوزه ، 706، 703، 702، 701، 689، 674، 607، 491، 369، 205، 198، 195، 174، 130، 68، 52، 39، 33، 23، حــ

714 ،722 ،742 ،743 ،745  

  

  خ

  

  482 ،341، 158، 156، 154، 131، 103، خاك

  26، عالم خانه

  81، الکترونیک خدمات

  61، سالمت الکترونیکی خدمات

  510، 506، 82، برجسته خدمات

  -پانزده -



  

  

  255، 59، درمانی و بهداشتی خدمات

  14، 13، درمانى بیمه خدمات

  552، پستی خدمات

  734، 285، 128، شهري خدمات

  731، 235، 174، 128، 120، 98، عمومی خدمات

  679، 673، 672، 197، 114، 36، مهندسی و فنی خدمات

  63، سالمت تهدیدکننده کاالهاي و خدمات

  12، خدماتى

  10، خرافات

  602، 97، فروشی خرده

  299، 228، 148، تضمینی خرید

  280، 247، 232، 52، خشکسالی

  476، 170، 145، 143، 115، 98، 38، خطرپذیري

  10، مالى خطرپذیرى

  147، 145، فارس خلیج

  188خود اظهاري، 

  688، 686، 685، 684، 683، 682، 325، 284، 279، 268، 251، 167، 164، 71، 20، ودروخ

  321، 273، 145، خوزستان

  104، تولیدي هاي زنجیره و ها خوشه

  160، صنعتی هاي خوشه

  348، 47، ساز مدرسه خیرین

  

  د

  

  738، 595، 119، 110، کشور کل دادستان

  62، مصرف سوء احتمال با داروهاي

  - شانزده -



  

  297، 156، ريدامپرو

  323، 266، 265، 247، 190، 159، 156، 155، 131، دامی

  706، 699، 601، 472، 471، 433، 341، 296، 295، 151، 38، 37، 36، فنی دانش

  549، 546، 348، 309، 288، 41، 40، 39، 10، موزانآ دانش

، 748، 747، 746، 471، 313، 309، 306، 302، 295، 261، 260 ،196، 71، 47 ،45، 44، 43، 41، 34، دانشجویان

749  

  123، دانشنامه

  6، سرانه درآمد

  397، 393، 259، 257، 255، 250، 227، 62، 44، اختصاصی درآمدهاي

  105، ارزي درآمدهاي

  297، ارومیه  دریاچه

  167، دریانوردي

  200، خزر  دریاي

  200، 147، عمان دریاي

  402، 270، 253، 196، 195، 185، 169، 147، 145، 69، دریایی

  9، رئیسی هاي دستگاه

  15، ستیزى  دشمن

  734، 708، 693، 642، 607، 589، 457، 456، 342، 222، 210، 209، 113، 111، 109، دعاوي

  78، پستی دفاتر

  15، ملى  منافع از دفاع

  72، 33، 29، 27، مقدس دفاع

  255، 60، دندانپزشکی

  81، 77، الکترونیک دولت

  326، 325، )هیبریدي( نیرویی دو

  590، 569، 559، 338، 14، 6، دهک

  431، 289، 286، 199، 172، 171، 139، دهیاریها

  -هفده -



  

  

  28، دیداري

  

  ذ

  

  13، ارزى راهبردى ذخایر

  341، 131، ژنتیکی ذخایر

  598، 278، 129، سازي ذخیره

، 427، 411 ،409، 408، 406، 405، 404، 399، 397، 389، 388، 382، 381، 380، 379، 378، 303، ذیحســــاب

430 ،510  

  

  ر

  

ــیس ــور رئـ ، 492، 477، 277، 222، 219، 182، 152، 119، 118، 116، 112، 110، 109، 89، 42، 27، 19، جمهـ

511 ،514 ،516 ،532 ،534 ،535 ،567 ،573 ،595 ،596 ،603 ،604 ،611  

  595، 453، 113، کشور محاسبات دیوان رئیس

  738، 595، 530، 113، کشور کل بازرسی سازمان رئیس

  113، کشور حسابرسی سازمان رئیس

  119، 110، ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک کل رئیس

  151، اي هسته رآکتورهاي

  562،697، 335، 299، 290، 261، 168 ،167، 13 ،هنآ راه

  227، دیون رد

  318، 284، 229، متفرقه ردیفهاي

  749، 87، 72، 71، رزمندگان

  37، دانشجویی هاي رساله

  6، کامل اشتغال به رسیدن

  300، 135، 103، اقتصادي رشد

  -هجده -



  

  6، اقتصادي مستمر و پرشتاب رشد

  64 ،61 ،59 ،55 ،54، 53، 52، اجتماعی تأمین و رفاه

  28، )دیجیتال( رقومی

  15، خارجى روابط

  344، 343، 12، روانگردان

  5، تعاون ي روحیه

  141، 113، 110، کشور رسمی روزنامه

  721، 445، 444، 443، 287، 141، 110، 107، االنتشارکثیر هاي روزنامه

  189روش هاي آلی، 

  189، ریزگردها

  679، 347، 162، 145، 143، ریسک

  

  ز

  

  159، زراعت

  323، 321، 189، 155، 154، 131، زراعی

  698، 476، 400، 272، 247، 222، 170، 52، زلزله

  132، کاال ترخیص زمان

  472، 163، شناسی زمین

  517، 508، 456، 11، زن

  235، بدسرپرست زنان

  235، 68، 14، خانوار سرپرست زنان

  157، کشاورزي محصوالت ارزش زنجیره

  154، زهکشی

  29، زیارتی

  NSDI( ،79( مکانی هاي داده ملی زیرساخت

  - نوزده -



  

  

  185زیست بوم هاي حساس، 

  

  س

  

  BOT( ،149 ،168( انتقال و برداري بهره ، ساخت

  219، مالکیت و برداري بهره ، ساخت

  BOO( ،149( تصرف و برداري بهره ، ساخت

  CDM( ،152( پاك توسعه کار و ساز

  5، اجتماعی سازگاري

  5، دفاعی سامان

  236، مسافر و بار نقل و حمل ساماندهی

  Core Banking( ،82( متمرکز بانکداري) سیستم( سامانه

  188، مداوم و اي لحظه پایش) سیستم( سامانه

  79، مستغالت و امالك معامالت امن الکترونیکی سامانه

  467، 198سامانه پایش، 

  61، ایرانیان سالمت الکترونیکی پرونده سامانه

  59، سالمت همگانی و جامع سامانه

  58، 62، سالمت هماهنگی و جامع خدمات سامانه

  235، اطالعات مدیریت سامانه

  81، الکترونیکی تجاري و خدماتی هاي سامانه

  141، )فروش مکانیزه( شفرو صندوق هاي سامانه

  81، زمینی ایستگاههاي و بر ماهواره ، ماهواره فضایی هاي سامانه

  153، کشور انرژي تولید سبد

  561، 155، 13، سدها

  247، 222، سرمازدگی

  69، 5، اجتماعی  سرمایه

  -بیست -



  

  623، 620، 582، 581، 571، 299، 135، 36، خارجی گذاري سرمایه

  38،161، خطرپذیر گذاري سرمایه

  236، ملی گذاري سرمایه

  183سرمایه گذاري هاي بخش هاي عمومی و غیر دولتی، 

  108، اقتصادي زاینده هاي سرمایه

  6، غربی جنوب آسیاي ي منطقه سطح

  11، زیارتى سفرهاى

  236، سالح

، 494 ،380، 348، 256، 247، 235، 160، 67، 65، 63، 62، 61، 60، 59، 58، 40، 39، 24، 13، 11، 10، 5، سالمت

495 ،497 ،546 ،553 ،563 ،685  

  61، شیمیایی کودهاي و سموم

  81، الکترونیکی سند

  235، اطالعات تبادل فضاي امنیت سند

  154سند بهره برداري آب، 

  180سند بودجه ساالنه استان،

  569سند توسعه بخش تعاون، 

  144 ،135 ،کشور ساله بیست انداز چشم سند

  5، شمسی هجري 1404 افق در ایران اسالمی جمهوري انداز چشم سند

  51، انسانی توسعه شاخص سطح ارتقاء راهبردي سند

  72، رزمندگان به رسانی  خدمات راهبردي سند

  738، 725 ، 724 ، 722 ، 721، 385، 302، 156سند مالکیت، 

  472سند ملی آمایش سرزمین، 

  233، اجتماعی روابط در کودکان و بانوان امنیت ملی سند

  173، غیرمجاز گاههاي سکونت ساماندهی و توانمندسازي یمل سند

  25، ایران اسالمی جمهوري فرهنگی روابط توسعه ملی سند

  69، جوانان امور ساماندهی و توسعه ملی سند

  -یکبیست و  -



  

  

  144، کشور انرژي راهبرد ملی سند

  51، شایسته کار ملی سند

  77، اطالعاتی سواد

  164، دیزل سوخت

  159، فسیلی سوخت

  151، اي هسته سوخت

  159، هیزمی سوخت

ــود ، 181، 168، 161، 157، 153، 139، 127، 124، 123، 121، 117، 115، 114، 108، 107، 92، 62، 53، 30، سـ

183 ،190 ،224 ،226 ،231 ،243 ،246 ،273 ،279 ،291 ،293 ،304 ،305 ،309 ،319 ،321 ،326 ،346 ،

347 ،351 ،375 ،385 ،391 ،394 ،395 ،411 ،423 ،424 ،425 ،433 ،434 ،513 ،553 ،569 ،570 ،585 ،

623 ،627 ،630 ،662 ،673 ،674 ،679 ،691 ،692 ،694 ،718 ،729 ،735 ،736 ،737 ،750  

  115، انتظاري سود

  736، 735، 673، 391، 326، 305، 304، 279، بازرگانی سود

  385، 243، دولت سهام سود

  593، 87، ترجیحی سهام

  127، عدالت سهام

  244، 116، پولی استهايسی

  116، ارزي و پولی سیاستهاي

  183،  13، تشویقى هاى سیاست

  134،  مصرف الگوي اصالح کلی سیاستهاي

  14، مالیاتى سیاستهاى

  29، السالم علیهم بیت اهل سنت و سیره

  148، ترکیبی سیکل

  129، سیگار

  476، 400، 272، 247، 222، سیل 

  

  - بیست و دو -



  

  ش

  

  77، الکترونیک آمادگی شاخص

  123، مصرفی خدمات و کاال بهاي شاخص

  51، انسانی توسعه شاخص

  77، الکترونیک  دولت توسعه شاخص

  183، زیستی ظرفیت شاخص

  123، سرمایه کفایت شاخص

  184، 183شاخص هاي پایداري، 

  80، ارتباطات و اطالعات فناوري شاخصهاي

  35، ساالري شایسته

  168، )ترانزیتی( عبوري و اصلی شبکه

  165، وازيپر شبکه

  325، 167، ریلی نقل و حمل شبکه

  80، کشور علمی شبکه

  80، 78، 77، اطالعات ملی شبکه

  155، آبرسانی هاي شبکه

  59، درمانی بهداشتی هاي شبکه

  171، 170، نگاري شتاب

  263، 233، 228، 221، 220، عملیات شرح

  37، 36، بنیان دانش شرکتهاي

ــرکتهاي ــی شـ ، 246، 245، 244، 243، 233، 231، 229، 228، 227، 226، 223، 139، 108، 103، 98، 92، دولتـ

258 ،259 ،262 ،263 ،276 ،284 ،285 ،289 ،296 ،298 ،299 ،300 ،307 ،312 ،318 ،319 ،349 ،350 ،

354 ،358 ،362 ،364 ،366 ،368 ،373 ،375 ،376 ،377 ،380 ،383 ،384 ،385 ،391 ،394 ،395 ،396 ،

397 ،399 ،401 ،405 ،406 ،408 ،410 ،411 ،415 ،416 ،417 ،418 ،419 ،421 ،423 ،424 ،425 ،435 ،

  -بیست و سه -



  

  

436 ،458 ،479 ،480 ،487 ،512 ،513 ،527 ،540 ،572 ،573 ،574 ،578 ،580 ،585 ،587 ،588 ،618 ،

623 ،631 ،671 ،672 ،674 ،713 ،719 ،731 ،733 ،734  

  228، ده زیان شرکتهاي

  220، مشاور مهندسین شرکتهاي

  122، )ها لیزینگ( واسپاري شرکتهاي

  12، گذارى سرمایه - انداز پس شکاف

  552، شکر

  737، 626، 624 ،136 ،106، )ها(شناور

  106، شده مدیریت شناور

  28، شنیداري

  615، 614، 70، 27، شهادت

  749، 543 ،497 ،91،  86 ،82 ،73، 72، 71، 70، 29، 26 ،شهداء

  162، تخصصی شهرکهاي

  167، باري و مسافري ترکیبی نقل و حمل شهرکهاي

  60، سالمت دانش شهرکهاي

  34، دانشگاهی شهرکهاي

  28، سینمایی شهرکهاي

  682، 681، 680، 675، 674، 297، 201، 163، 162، 160، 20، صنعتی شهرکهاي

  67، جمعیت نفر هزار یکصد باالي شهرهاي

  306، 288، 260، 45، 44، شهریه

  552، 155، شیر

  674، 29، )شهر( شیراز

  190، شیالتی

  

  

  -چهاربیست و  -



  

  ص

  

، 234، 198، 197، 163، 160، 157، 154، 149، 147، 146، 131، 130، 117، 114، 101، 36، 13، 12، صــــادرات

274 ،335 ،337 ،341 ،346 ،435 ،436 ،461 ،554 ،560 ،679 ،731 ،735 ،736  

  130، نفتی غیر صادرات

  36، میانی و پیشرفته يها فناوري بر مبتنی خدمات و محصوالت صادرات

  517، 60، العالج صعب

  231 ،108،123، اسالمی صکوك

  654، 642، 637، 635، 580، 267، 222، 199، 111، 109، 15، صلح

 ،163، 162، 161، 160، 157، 149، 138،146، 102، 89، 81،،77، 37، 34، 25، 24، 14، 13 ،10 ،)صـنایع (صنعت 

165، 179 ،186 ،189 ،190 ،191 ،197 ،198 ،199 ،200 ،201 ،203 ،243 ،250 ،258 ،278، ،279 ،297 ،

300 ،306 ،310 ،323، 325، 330 ،337 ،341 ،349 ،401 ،436 ،459، 471، 478 ،480 ،554 ،556، 560، 562 

 ،567 ،575 ،595 ،603 ،611 ،618 ،620 ،671 ،673 ،674 ،675 ،676 ،678 ،679 ،680 ،682 ،683 ،684 ،

688 ،691 ،715، 728، 731   

  163، معدنی بر انرژي صنایع

  337  ،334، 186، 13صنایع بزرگ، 

  157، تکمیلی تبدیلی، صنایع

  Posse( ،669( فروش مکانیزه صندوق

  138، بازرگانی بیمه صنعت

  77، اطالعات فناوري صنعت

  16، 12، صنعتى

  130، کشور منابع از صیانت

  ض

  

  210، 202، ضابط

  - پنج بیست و -



  

  

  202، دادگستري ضابط

  134، یافته  قطعیت یضبط

  16، امنیتى ضد

  131، )دامپینگ ضد( شکنی  قیمت ضد

  237 ،14 ،جینی ضریب

  82، کارکنان حقوق ضریب

  16، خودکفایى ضریب

  688، 687، 685، 679، 672، 599، 486، 303، 246، 117، نامه ضمانت

  

  ط

  

  61، سنتی طب

  EPCF( ،168( تأمین و تدارك ، طراحی

24، 23، 10مهم، ) هاي(طرح 

202طرح بانک جامع اطالعاتی کشور، 

210طرح تخصصی کردن ضابطان قضائی، 

145طرح تکمیل پاالیشگاه هاي موجود، 

201طرح جامع امنیت پایدار، 

144طرح جامع انرژي کشور، 

166طرح جامع حمل و نقل کشور، 

150طرح جامع صیانت از نیروگاه هاي هسته اي، 

79، )کاداستر(طرح حدنگاري 

697طرح راه آهن شهري تهران و حومه، 

303طرح ساماندهی مبادي رسمی، 

434طرح سرمایه گذاري معین، 

87طرح طبقه بندي مشاغل کارگري، 

  -ششبیست و  -



  

351طرح عمرانی انتفاعی، 

351طرح عمرانی غیر انتفاعی، 

204طرح فرهنگ عفاف و حجاب، 

172طرح مسکن مهر، 

351طرح مطالعاتی، 

167، )کانتینري(نه هاي بارگنجطرح مکان یابی پایا

23، 10طرح مهندسى فرهنگى کشور، 

202طرح نظام ساماندهی حفاظت از اسناد و اطالعات طبقه بندي شده، 

41طرح نیاز سنجی کودکان، 

219طرح و ساخت کلید در دست، 

104زاي بخش خصوصی و تعاونی،  طرحهاي اشتغال

347طرحهاي اکتشافی، 

87، 58طرحهاي بزرگ، 

311طرحهاي بهسازي پاالیشگاه ها، 

154طرحهاي تامین آب، 

153طرحهاي تعادل بخشی، 

182طرحهاي توسعه سرزمینی، 

173طرحهاي توسعه شهري، 

183طرحهاي توسعه منطقه اي، 

700طرحهاي توسعه و آبادانی کشور، 

346طرحهاي تولیدي و کار آفرینی، 

26، طرحهاي جامع تفضیلی شهري و هادي روستایی

166طرحهاي حفاظت خاك و آبخیزداري، 

230طرحهاي دانشگاهی، 

107طرحهاي دستگاه هاي اجرایی، 

221طرحهاي دفاعی و امنیتی، 

  - هفتبیست و  -



  

  

737طرحهاي زیربنایی و تولیدي، 

191طرحهاي زیربنایی، 

321بخشی،  طرحهاي عالج

231طرحهاي کشاورزي، 

299طرحهاي مخابراتی، 

153طرحهاي مشترك آبی، 

320، 303، 263هاي ملی، طرح

678طرحهاي نو سازي و توسعه شرکت، 

299طرحهاي نیروگاهی، 

14طرحهاى توسعه روستایى، 

، 294، 284، 283، 281، 231، 230، 229، 221، 220، 219،  188، 181اي،  هـاي سـرمایه   طرحهاي تملک دارایـی 

298 ،319 ،320 ،321 ،322 ،482 ،561

436، 435، 362، 115، 109، 108 ،106گذاري،  طرحهاي سرمایه

  191طرحهاي هادي روستایی، 

  247، 222، 52، طوفان

  

  ع

  

  115، بانکها عاملیت

ــدالت ، 342، 339، 336، 335، 333، 212، 209، 204، 182، 181، 142، 60، 40، 35، 27، 23، 15، 14، 9، 5، عـــ

481 ،484 ،518 ،530 ،562 ،581 ،590 ،592 ،738 ،740  

  740، 590، 562، 336، 333، 142، 23، 9، 5، اجتماعی عدالت

  104، اي منطقه تعادل عدم

  590، 322، 271، 191، 190، 68، 65، 55، 52، عشایر

  162، ایران ملی استاندارد عالمت

  741، 458، 52، 38، 36، 33، 10، 6، 5، علم

  - شته بیست و -



  

  104، 46، 44، کاربردي - علمی

  740، 39، 35، 10،33، انسانی علوم

  97، فروشی عمده

  183عوارض، 

  187عوامل آلوده کننده، 

  

  غ

  

  656، 558، 287، 276، 227، 225، 224، 65، 47، غیرمنقول

  

  ف

  

  41، 25، 24، 16، فارسی

  554، 552، 551، 299، 298، 226، 175، 154، 69، فاضالب

  224، 107، 106، فاینانس

  61، گیاهی و طبیعی هاي فرآورده

  158، 61، غذایی هاي فرآورده

  436، 340، 323، 311، 278، 271، 146، 117، 114، 108 ،12 ،نفتی هاي فرآورده

  127، خدمات و کاال توزیع فرآیند

  39، یادگیري -یاددهی فرآیند

  191، فرش

  348، 68، 55، 5، برابر هاي فرصت

  67، اي زنجیره فروشگاههاي

  71، شهادت و ایثار فرهنگ

  704، 531، 202، 11، 5، فساد

  104، خانوار اقتصادي لمتشک غیر فعالیتهاي

  -نهبیست و  -



  

  

  39، اسالمی تربیت و تعلیم فلسفه

، 152، 146، 133، 93، 89، 77، 61، 43، 42، 40، 39، 38، 37، 36، 34، 27، 16، 15، 14، 13، 12، 6،10، 5، فناوري

160 ،191 ،197 ،200 ،211 ،212 ،229 ،230 ،232 ،235 ،260 ،263 ،272 ،282 ،294 ،295 ،296 ،306 ،

307 ،324، 325 ،334 ،338 ،341 ،346 ،467 ،469 ،471 ،482 ،494 ،495 ،497 ،505 ،510 ،531 ،554 ،

576 ،585 ،587 ،674 ،744 ،747 ،748  

  307، 211، 77، اطالعات فناوري

  160، )نوین صنایع( برتر فناوریهاي

  36، پیشرفته هاي فناوري

  541، 469، 307، 285، 104، 46، اي حرفه و فنی

  

  ق

  

  119، ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک مقام قائم

  15، پذیرى قانون

  10، گرایى قانون

  745، 743، 742، 741، 740، 40، 33، 25، قرآن

  83، )مشخص( معین کار قرارداد

  195، )ص( االنبیاء خاتم حضرت هوایی پدافند قرارگاه

  729، 627، 569، 565، 231، 122، 118 ،12،44، الحسنه قرض

  158، قرنطینه

  608، 603، 535، 530، 529، 528، 342، 213، 210، 209، 84، 11، اتقض

  428، 29، )شهر( قم

، 231، 230، 229، 228، 227، 226، 225، 221، 180، 143، 139، 117، 114، 106، 92، 53، سنواتی بودجه قوانین

232 ،243 ،244 ،250 ،254 ،255 ،258 ،259 ،261 ،262 ،265 ،286 ،293 ،298 ،299 ،305 ،314 ،318 ،

319 ،320 ،322 ،555  

  23، 9، کشور ي گانه سه قواي

  - سی -



  

  750، 551، 550، 493، 485، 484، 293، 268، 224، 220، 157، 101، 44، شده  تمام قیمت

  128، روز عادله قیمت

  707، 700، 666، 662، 631، 598، 593، 590، 584، 582، 337، 287، 129، 128، 102، گذاري قیمت

  

  ك

  

  102، گانیبازر کارت

  620، 596، 569، 346، 339، 190، 104، 38، کارآفرینی

  46، کاربست

  79، چندمنظوره ملی هوشمند کارت

  80، الکترونیکی کارتهاي

  213، 90، دادگستري رسمی کارشناسان

  10، کارشناسى

  747، 546، 529، 523، 508، 119، 110، 45، ارشد کارشناسی

  65، لشکري و کشوري کارکنان

  45،  دانشگاهها در دانشجو پذیرش قانون) 4( ماده موضوع کارگروه

  183کارمزد تسهیالت بانکی، 

  563، 228، 128، اساسی کاالهاي

  134، بالصاحب کاالهاي

  134، متروکه کاالهاي

  250، مخابراتی هاي کانال

  236، عشایري اسکان کانونهاي

  690، 188کاهش آلودگی، 

  53، 43، گري تصدي کاهش

  620، 596، 568، 566، 339، 104، 97، 12، کار و  کسب

  321، 303، 302، 301، 189، 156، 14، کشاورزان

  - و یک سی -



  

  

، 190، 185، 182، 172، 159، 158، 157، 156، 155، 154، 151، 143، 130، 117، 115، 37، 30، 13، کشــاورزي

191 ،201 ،212 ،222 ،231 ،247 ،263 ،267 ،277 ،280 ،290 ،296 ،297 ،300 ،301 ،302 ،303 ،310 ،

323 ،325 ،337 ،346 ،353 ،457 ،478 ،560 ،567 ،673 ،680 ،691 ،720 ،722 ،725 ،728 ،731  

  156، )ارگانیک( زیستی کشت

  147، )بانکرینگ( کشتیها

  15، اسالمى کشورهاى

  15، 13، همسایه کشورهاى

  569، 228، 28، بالعوض کمک

  82، مستقیم غیر و مستقیم رفاهی کمکهاي

  231، 228، اعتباري و فنی کمکهاي

  313، کنکور

  91، دولت سازي  کوچک

  145، )استان( بویراحمد و کهگیلویه

  

  گ

  

ــاز ، 280، 278، 271، 270، 236، 234، 163، 147، 146، 145، 143، 139، 128، 117، 114، 108، 69، 13، 12، گـ

290 ،309 ،310 ،314 ،323 ،325 ،326 ،334 ،337 ،340 ،341 ،347 ،370 ،380 ،436 ،437 ،459 ،549 ،

550 ،554 ،560  

  189، اي گلخانه گازهاي

  309، 308، 306، 201، 190، 189، 179، 169، 29،  11،گردشگري

  235، حجاب و عفاف فرهنگ گسترش

  14، صنعتى کشاورزى گسترش

  16، اعتقادى و فرهنگى ، اجتماعى ، هویتى گسستهاى

  563، 552، 345، 344، 305، 155، 134، گندم

  141، 82، الکترونیکی گواهی

  -دوسی و  -



  

  36، اختراع ثبت گواهی

  37، علمی ممیزي گواهی

  

  ل

  

، 385، 367، 358، 356، 330، 275، 273، 223، 220، 219، 213، 211، 203، 198، 172، 133، 70، 60، 19، الیحه

506 ،525 ،539 ،552 ،555 ،589 ،610 ،611 ،618 ،662 ،673 ،692 ،719 ،726 ،727  

  319، 288، 247، 233، 220، تیسنوا بودجه لوایح

  

  م

  

  602، 37، فکري مالکیت

  627، 626، 141، افزوده ارزش بر مالیات

  735، 555، 434، 433، 432، 285، 225، 141، درآمد بر مالیات

  156، )بیولوژیکی( شناختی  زیست مبارزه

  313، 228، مباشر

  162، متانول

  733، 608، 424، 423، 419، 385، 368، 358، 244، 243، عمومی مجامع

  26، ورزشی هاي مجموعه

  61، کشاورزي و باغی محصوالت

  36، پیشرفته هاي فناوري بر مبتنی محصوالت

، 310، 297، 273، 210، 189، 188، 187، 186، 185، 184، 182، 179، 167، 149، 142، 89، 30، 5، زیست محیط

349 ،431 ،478 ،481 ،567 ،674 ،689 ،690 ،691 ،695  

  698، 545، 544، 348، 314، 312، 307، 288، 270، 250، 197، 47، 41، مدارس

  41، استثنایی مدارس

  312، 41، روزي شبانه مدارس

  - سهو  سی -



  

  

  192مدیریت مجموعه روستایی، 

  158، کشور آبخیزداري و طبیعی منابع مدیریت

  11، موازى هاى مدیریت

  185مدیریت یکپارچه زیست بومی، 

  124، مرابحه

  537، 517، 516، 487، 57 ،حقوق بدون مرخصی

  5، دینی ساالري مردم

  631، 583، 581، 580، 579، 457، 407، 406، 404، 403، 401، 289، 284، 175، مزایده

  314، 270، 269، 197، 28، 27، 26، مساجد

، 293، 290، 275، 253، 231، 230، 212، 190، 185، 182، 173، 172، 171، 170، 157، 72، 71، 26، 11، مسکن

300 ،306 ،308 ،310 ،314 ،337 ،466 ،477 ،482 ،560 ،624 ،675 ،680 ،681 ،698 ،700 ،701 ،702 ،

703 ،705 ،706 ،707 ،709 ،710 ،711 ،712 ،713 ،714 ،715 ،716 ،717 ،718 ،727  

  204، 15، مسلمانان

  219، خصوصی - عمومی بخش مشارکت

  522، 499، 498، 480، 84، حاکمیتی مشاغل

  54، آور زیان و سخت مشاغل

  60، مسلح نیروهاي وظیفه مشموالن

  674، 29، )شهر( مشهد

، 323، 310، 297، 279، 250، 203، 189، 186، 162،163، 160، 157، 151، 149، 102، 89، 13، )معــادن(معــدن 

334 ،337 ،349 ،457 ،478 ،554 ،556 ،560 ،567 ،595 ،603 ،611 ،618 ،620 ،673 ،675 ،676 ،678 ،

679 ،680 ،682 ،684 ،688 ،691،728  

  35، دینی معارف

  674، 557،  ،435، 164،323 ،141 ،140، 139، 84، مالیاتی معافیت

  181، 179، 142، استان ریزي برنامه معاون

  182، 119، 118، 109، 108، جمهور رئیس راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاون

  523، 314، 68، 55، معلوالن 

  -چهار سی و -



  

  68، ذهنی معلولین

  11، اسالمى - ایرانى معمارى

  33، تحصیلی مقاطع

، 211، 210، 209، 195، 191، 144، 138، 136، 123، 107، 89، 64، 27، 25، 23، 13، 9، 5، رهبــري معظــم مقـام 

236 ،277 ،333 ،340 ،342 ،343 ،479 ،481 ،483 ،512 ،513 ،532 ،535 ،741 ،744 ،745 ،749  

  717، 716، 715، 710، 706، 700، 699، 170، ساختمان ملی مقررات

  156، مکانیزاسیون

  134، قاچاق مکشوفات

  744، 65، 40، 5، انسانی منابع

  187منابع پایه و محیط زیست، 

  12، اقتصادى زاینده هاى سرمایه و منابع

  136، 135، اقتصادي ویژه و آزاد مناطق

  185مناطق ساحلی و دریایی، 

  587، 572، 562 ،508 ،471، 309، 348، 285، 181، 147، 84 ،،80 ،62 ،41،59 ،یافته توسعه کمتر مناطق

  14، جزایر و جنوبى سواحل و مرزى مناطق

  163، معدنی مناطق

، 447، 442، 440 ،439 ،438، 437، 407، 406، 404، 403، 401، 360، 158، 145، 107،133، 42، 19، مناقصــــه

485، 448  ،449 ،450 ،452 ،454 ،457 ،459 ،485 ،579، 582 ،583 ،،631 ، 672، 673  

  69، جوان نسل تربیتی منشور

  395، 349، 348، 67، غذایی مواد

  704، 497، 344، 343، 203، 12، مخدر مواد

، 264، 262، 261، 233، 230 ،228 ،227، 225 ،221 ،220 ،198، 150، 147، 145، 143، 87، 71، 67، نامه موافقت

272 ،273 ،281 ،282 ،284 ،311 ،312 ،320 ،361 ،392 ،399 ،426 ،474،695  

  130، اي تعرفه غیر موانع

  743، 176، 175، 116، 43، موقوفات

  710، 700، 569، 560، 511، 507، 506، 504، 348، 249، 195، 46، 40، 39، 28، 10، مهارت

  -پنجسی و  -



  

  

  414، 250، 236، مهمات

  111، مالی  مهندسی

  750، 176، 116، 43، موقوفات

  176، متصرفی یرغ عام موقوفات

  436، 347، 234، 145، 144، 143، میادین

  143، جنوبی پارس گاز میدان

  549، 436، 435، 323، 145، 117، 114، 108، گازي میعانات

  

  ن

  

  554، 552، 345، 344، 134، نان

  742، 196، 39، 38، 25، 10، نخبگان

  176، نذورات

  106، 98، ارز نرخ

  6، اشتغال نرخ

  236، 104، 14، بیکاري نرخ

  671، 625، 539، 274، 221، 139، 121، تورم نرخ

  54، بیمه حق نرخ

  57، دستمزد و حقوق طبیعی رشد نرخ

  6، گذاري سرمایه نرخ

  109، مشارکت سهم نرخ

  77، 33، 6، افزار نرم

  160، 129، 97، تجاري نشان

  27، ملی نشان

10نظام آموزش عالی، 

46نظام آموزش فنی و حرفه اي، 

  -ششسی و  -



  

504وزش کارمندان، نظام آم

41، 39، 10نظام آموزش و پرورش، 

103وري،  نظام اجرایی ارتقاء بهره

533، 531، 98، 93، 82، 11نظام اداري،

67، 65، 61، 59، 58نظام ارجاع، 

39نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، 

106نظام ارزي کشور، 

183نظام ارزیابی راهبردي محیطی، 

237 ،12نظام استاندارد ملی، 

187نظام اطالعات زیست محیطی کشور، 

54نظام امتیازبندي بازنشستگی، 

152، 151اي،  نظام ایمنی هسته

11نظام بازرسى و نظارت، 

81نظام بانکداري، 

123، 12نظام بانکی،

181نظام برنامه ریزي کشور، 

223نظام بودجه ریزي عملیاتی، 

14نظام بودجه ریزي کشور، 

535، 531، 526، 432، نظام هماهنگ پرداخت، 342از منابع طبیعی،  نظام بهره برداري

153نظام بهره برداري مناسب از دشتها، 

280نظام بیمه محضوالت کشاورزي، 

52اي،  نظام بیمه

80نظام پایش شاخصهاي فناوري اطالعات و ارتباطات، 

15نظام پولی، 

14نظام تأمین اجتماعى، 

40نظام تضمین کیفیت، 

  -هفتسی و  -



  

  

742تعلیم و تربیت،  نظام

553، 68، 55، 52نظام جامع تأمین اجتماعی، 

204نظام جامع تقویت حضور ایران در سازمان هاي منطقه اي و بین المللی، 

28ها،  نظام جامع رسانه

33نظام جامع نظارت و ارزیابی، 

111نظام حسابرسی داخلی، 

180هزینه اي،  -نظام درآمد 

173رداریها، نظام درآمدهاي پایدار شه

59نظام درمانی کشور، 

59نظام درمانی کشور، 

68نظام سطح بندي خدمات حمایتی، 

60نظام سالمت کشور، 

184نظام شاخصهاي پایداري محیطی، 

502نظام شایستگی، 

280بندي دریافتها و پرداختهاي دولت،  نظام طبقه

35نظام فراگیر و پویاي آمار ثبتی، 

478، 477، 476، 475، 471، 470، 468، 466، 464، 463، 426، 219نظام فنی و اجرایی، 

14گذارى محصوالت کشاورزى،  نظام قیمت

46نظام کارآموزي و کارورزي، 

484نظام کنترل نتیجه و محصول، 

516، 515نظام مدیریت عملکرد، 

467، 463، 219نظام مدیریت کیفیت ، 

202حفاظت از اسناد و اطالعات طبقه بندي شده، ، نظام ساماندهی 153نظام مدیریتی آب کشور، 

450نظام مستند سازي و اطالع رسانی مناقصات، 

202نظام ملی تعیین صالحیت امنیتی مشاغل، 

128، )ایران کد(بندي و خدمات شناسه کاال و خدمات ایران  نظام ملی طبقه

  - شتهسی و  -



  

717، 712، 711 ،710، 709، 708، 704، 701، 700، 699، 161، 155، 71نظام مهندسی، 

225وري،  نظام نظارت و ارتقا بهره

67نظام نظارت و بیمه اجباري تضمین کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی، 

182نظام یکپارچه برنامه ریزي و مدیریت توسعه سرزمین، 

35نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوري کشور، 

  23نامه پیوست فرهنگی،  نظام

، 271، 258، 243، 236، 234، 189، 150، 149، 147، 146، 145، 144، 143، 139، 117، 114، 108، 13، 12، نفت

278 ،306 ،310 ،311 ،323 ،329 ،334 ،337 ،340 ،341 ،345 ،346 ،347 ،349 ،360 ،431 ،435 ،436 ،

459 ،478 ،480 ،549 ،554 ،556 ،560 ،618 ،731  

  549، 278، 271، سفید نفت

  79، الکترونیک دولت جامع نقشه

  61، 36، 35 ،11،کشور علمی جامع نقشه

  23، کشور فرهنگی مهندسی نقشه

  26، نمازخانه

  38، 10، نوآوران

  16، بازسازى و نوسازى

  28، نوشتاري

  234، 11، خانواده نهاد

  5، خانواده مستحکم نهاد

  122، اعتباري و پولی نهادهاي

  123، مالی و پولی نهادهاي

، 397، 381، 380، 374، 318، 315، 287، 286، 277، 267، 245، 155، 116، 98، 29، دولتی غیر عمومی نهادهاي

398 ،400 ،401 ،405 ،407 ،412 ،416 ،420 ،425 ،437 ،458  

  535، 480، 289، 121، 115، 92، غیردولتی عمومی نهادهاي

  11، بازرسى و نظارتى نهادهاى

  - نهسی و -



  

  

، 536، 478، 337، 324، 321، 315، 311، 310، 306، 299، 232، 189، 185، 154، 150، 149، 144، 13، نیـــــرو

554 ،556 ،680  

  148، گازي نیروگاههاي

  341، 151، 150، اي هسته هاي نیروگاه

  

  و

  

  736، 735، 727، 683، 679، 436، 335، 326، 305، 304، 159، 157، 154، 134، 130، 129، 102، واردات

  578، 228، اموال واگذاري

  227، مالی و اي سرمایه هاي یدارای واگذاري

  609، 594، 593، 590، 585، 583، 565، 539، 487، 337، 228، 146، 88، سهام واگذاري

  5، کاري وجدان

، 293، 286، 246، 231، 228، 190، 166، 161، 157، 153، 148، 146، 145، 139، 121، 30، شــده  اداره وجــوه

319 ،340 ،553 ،554 ،587 ،718  

  30، 11، ورزش

  30، اي حرفه ورزش

، 650، 649، 648، 646، 645، 643، 641، 640، 638، 637، 636، 634، 633، 632، 604، 133، 121، ورشکستگی

651 ،652 ،653 ،657 ،659 ،660 ،661  

  13، حاکمیتى وظایف

  743، 276، 176، 175، وقف

  

  هـ

  

  35، علمی هیئت هرم

  262، گذاري شماره هزینه

  262، 261، 224 ،برداري بهره هاي هزینه

  - چهل -



  

  228، خرید تبعی هاي هزینه

  12، جارى هاى هزینه

  11، سالمت هاى هزینه

  63، 60، سالمت هاي هزینه

  6، اسالمی همگرایی

  748، 38، هنر

  695، 508، 189، 188، 11، هوا

  696، 259، هواپیما

  29، اسالمی هویت

  33، ایرانی - اسالمی هویت

  16، ایرانى و اسالمى هویت

  11، وانانج ملى هویت

ــت ــاء هیئـ ، 274، 245، 117، 116، 115، 114، 113، 112، 111، 110، 109، 108، 45، 44، 43، 42، 38، 37، امنـ

306 ،586 ،587 ،620  

  584، 116، 115، 113، 112، 111، 110، 109، 108، عامل هیئت

  117، 116، 113، 110، 108، نظارت هیئت

  

  ي

  

، 231، 228، 224، 190، 183، 181، 157، 156، 155، 153، 148، 139، 131، 121، 60، 55، 52، 30، 14، یارانـــه

278 ،293 ،312 ،313 ،515 ،551 ،552 ،553 ،555 ،556 ،557 ،569  

  14، آشکار هاى یارانه

  14، آشکار غیر هاى یارانه

   14، هدفمند هاى یارانه

  - و یک چهل -





  

کلیدواژه قوانین و مقررات  

  128، خدمات و کاال شناسه دماتخ و بندي طبقه ملی نظام اجرایی نامه آیین

  38، نخبگی و برتر استعدادهاي احراز نامه آیین

  38، کشور نخبگان ملی بنیاد اساسنامه

  53، اجتماعی تأمین صندوق اساسنامه

  161، صنایع توسعه و تحقیقات از حمایت صندوق اساسنامه

  185، زیست محیط ملی صندوق اساسنامه

  594، 592، 588، 222، 183، 181، 116، 114، 112، 109، 97، 88، 41، 27، 19قانون اساسی، ) اصول(اصل 

  682 ،164، 20، داخلی صنعتی تولیدات سایر و خودرو تولید کیفی ارتقاء قانون

  751، 540، 527، 372، 257، 91، کشوري استخدام قانون

  288، دولت مالی مقررات  از بخشی تنظیم قانون) 88( ماده استفساریه قانون

  56، اجتماعی مینأت قانون) 4( ماده 3 تبصره و "ب" بند اصالح نقانو

ــانون ــالح ق ــانون اص ــه ق ــاري بیم ــؤولیت اجب ــدنی  مس ــدگان م ــایل دارن ــه وس ــوري نقلی ــی موت  در زمین

  62 ،ثالث شخص مقابل

 بـراي  ایـران  اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون) 1( ماده اصالح قانون

  698، 47 ،20 استحکام، بدون مدارس سازي مقاوم

  142، صنعتی گذاري سرمایه و تولید موانع از برخی رفع قانون) 1( ماده اصالح قانون

 اجراء و ایران اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي،  توسعه چهارم برنامه قانون از موادي اصالح قانون

، 132، 128، 127، 121، 102،118، 99، 97، 91، 88 ،اساسـی  انونق) 44( چهارم و چهل اصل کلی سیاستهاي

146 ،148 ،155 ،162 ،186 ،219 ،233  

  695، 165، ایران اسالمی جمهوري هواپیمایی تأسیس قانون از موادي اصالح قانون

  749، 71، کشور از خارج به دانشجو اعزام قانون

  321، 315، 298، 164، 91، 44، دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به موادي الحاق قانون

  673 ،134 ،گمرکی امور قانون

  319، مشارکت اوراق انتشار قانون

  - سه چهل و -



  

  

ــوري بهــادار اوراق بــازار قــانون ، 627، 624، 622، 589، 581، 126، 125، 124، 19، ایــران اســالمی جمه

628 ،629 ،630  

  12، ربا بدون بانکدارى قانون

  558، ایران  اسالمی ريجمهو اقتصاد تعاونی بخش قانون

  485، 437، 133، 42، مناقصات برگزاري قانون

، 127، 121، 118، 117، 102، 101، 99، 97، 91، 88، 60، 58، 57، 56، 51، 47، 43، توسـعه  چهارم برنامه قانون

128 ،132 ،136 ،144 ،146 ،148 ،155 ،161 ،162 ،186 ،219 ،233 ،300 ،301 ،304 ،305 ،308 ،309 ،

311 ،314 ،315 ،316 ،317 ،321 ،324 ،330 ،345 ،462 ،463 ،468 ،476 ،540 ،545 ،558 ،561 ،562 ،

563 ،568 ،573 ،588 ،589 ،619 ،689 ،698 ،718  

، 588، 349، 345، 330، 321، 314، 311، 294، 286، 244، 186، 132، 105، 102، 56، توسعه سوم برنامه قانون

620 ،671 ،673 ،674 ،675 ،676 ،677 ،678  

  350 ،220،280 ،کشور بودجه و برنامه قانون 

  684، 435، 114، کشور کل 1389 سال بودجه قانون

  253، 233، 232، 224، 108، سنواتی بودجه قانون

  749 ،66 ،کشور درمانی خدمات همگانی بیمه قانون

  45، دانشگاهها در دانشجو پذیرش قانون

  621، 123، 122، بانکی و پولی قانون

  731 ،138 ،20، گري بیمه و ایران مرکزي بیمه تأسیس قانون

  697، حومه و تهران شهري آهن راه شرکت تأسیسقانون 

  163، 162، ایران صنعتی شهرکهاي شرکت تأسیس قانون

  26، ایران معماري و شهرسازي عالی شوراي سیسأت قانون

  161، کالکترونی صنایع توسعه و تحقیقات از حمایت صندوق تأسیس قانون

  750، 677 ،676 ،589، 522 ،517 ،462، 99 ،87 ،66، 65، 56، اجتماعی تأمین قانون

ــانون ــارت قـــــ ،  681، 662، 632، 591، 590، 578، 571، 558، 432، 338، 337، 133، 97، 81، 19، تجـــــ

692 ،733 ،734  

  719، 232، 20 ،بحران مدیریت سازمان تشکیل قانون

  -چهارچهل و  -



  

  623، 299، 106، 19 ،خارجی ذاريگ سرمایه حمایت و تشویق قانون

 و آمـوزش  وزارت در سـوادآموزي  نهضـت  آموزشـیاران  و التدریسـی  حق معلمین استخدامی تکلیف تعیین قانون

  84، پرورش

 توسـعه  سـوم  برنامـه  قـانون ) 113( ماده اصالح و کشور صنایع نوسازي تسهیل مقررات از بخشی تنظیم قانون

  132، 105، ایران اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي،

، 164، 91، 44، 17، بعـدي  الحاقـات  و اصالحات و 1380 سال مصوب دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون

226 ،232 ،246 ،248 ،250 ،253 ،255 ،260 ،262 ،263 ،267 ،273 ،274 ،283 ،288 ،291 ،293 ،294 ،

297 ،298 ،300 ،304 ،306 ،307 ،309 ،315 ،317 ،321 ،527  

  325، 166، 62، سوخت مدیریت و عمومی نقل و حمل توسعه قانون

 قـانون  چهـارم  و چهل اصل کلی سیاستهاي اجراي تسهیل منظور به جدید مالی نهادهاي و ابزارها توسعه قانون

  623 ،126، 19، اساسی

  301، 284، قانون ثبت اسناد و امالك

  97  جاري،ت عالئم و  صنعتی طرحهاي ، اختراعات ثبت قانون

 به مربوط پروتکل و عالئم المللی بین ثبت به راجع مادرید موافقتنامه به ایران اسالمی جمهوري دولت الحاق قانون

  97 ،آن

  164، 137، 136، 20، ایران اسالمی جمهوري صنعتی -تجاري آزاد مناطق اداره چگونگی قانون

 ایجـاد  و هـا  پـروژه  اجـراي  در کشـور  اجرایـی  و نعتیص تولیدي، مهندسی، و فنی توان از استفاده حداکثر قانون

  458، 347، 107،161، خدمات صدور منظور  به تسهیالت

  26، مراتع و جنگلها از برداري بهره و حفاظت قانون

  154، آن بعدي اصالحات و باغات و زراعی اراضی کاربري حفظ قانون

  684، 167، خودرو کنندگان مصرف حقوق از حمایت قانون

  78، یدولت ریغ و یعموم بخش و دولت خدمات شخوانیپ دفاتر قانون

 نسـبت  مقرر مهلت ظرف که اجتماعی تأمین قانون مشمول هاي کارگاه کارفرمایان از نقدي جرایم دریافت قانون

  677، نمایند نمی اقدام مربوط بیمه وفق شدگان  بیمه حقوق و مزد صورت ارسال به

  680، 297، 20، ایران صنعتی شهرکهاي شرکت تأسیس به راجع قانون

  37، کشوري و دولتی معامالت در کارمندان و مجلسین نمایندگان و وزراء مداخله منع به راجع قانون

  -پنجچهل و  -



  

  

  604، 567، اداري تخلفات به رسیدگی قانون

  64،68، 55، اجتماعی تأمین و رفاه جامع نظام ساختار قانون

  718 ،624 ،170 ،20 ،مسکن عرضه و تولید از حمایت و ساماندهی قانون

  571، 558، تعاونی شرکتهاي قانون

  124، ربا بدون بانکی عملیات قانون

  681، 676، 597، 538، 536، 487، 486، 432، 291، 136، 132 ،87،99، 65، کار قانون

  627، 431، 142، 139، 102، افزوده ارزش بر مالیات قانون

، 627، 626، 571، 557، 555، 432، 323، 312، 227، 164، 141، 132، 102، 84، 18، مسـتقیم  مالیاتهـاي  قانون

674 ،735  

  751، 604، 90، 57، 20، اسالمی مجازات قانون

، 263، 259، 258، 245، 243، 229، 228، 225، 214، 152، 92، 88، 84، 63، 57، 42، عمــومی محاســبات قــانون

265 ،276 ،284 ،294 ،298 ،313 ،316 ،318 ،349 ،352 ،356 ،358 ،362 ،366 ،372 ،394 ،400 ،410 ،

426 ،429 ،430 ،457 ،458 ،557 ،565 ،618 ،720  

، 152، 92، 91، 90، 88، 87 ،86، 84، 83، 82، 77، 70، 63، 58، 53، 44، 42، کشــوري خــدمات مــدیریت قــانون

214 ،223 ،224 ،225 ،226 ،230 ،478 ،531 ،540 ،544  

  53، کشوري خدمات مدیریت قانون

  131، واردات و صادرات قرراتم قانون

  631 ،129 ،19، ضرور غیر کاالهاي از برخی ورود ممنوعیت قانون

  37، دولتی معامالت در کارکنان مداخله منع قانون

  282، 274، تحقیقاتی و عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها معامالتی و مالی امور انجام نحوه قانون

  695، 188 ،20 ،هوا آلودگی از جلوگیري نحوه قانون

 عمومی مقررات سایر و عمومی محاسبات قانون رعایت از قانون موجب به که اعتباراتی کردن هزینه نحوه قانون

  229، هستند مستثنی دولت

  713، 662، 610، 602، 135، 19، صنفی نظام قانون

  699، 71، 20، ساختمان کنترل و مهندسی نظام قانون

  71، اختمانس ملی مقررات و مهندسی نظام قانون

  - ششچهل و  -



  

  84، پرداخت هماهنگ نظام قانون

  549، 150، 60 ،19 ،ها یارانه کردن هدفمند قانون

  215، حقوقی مشاوره و وکالت جامع الیحه

  127، کاال پخش دولتی غیر واحدهاي ساماندهی الیحه

  662، 133، تجارت قانون از قسمتی اصالح قانونی الیحه

 نامـه  آیـین   و ایـران  اسـالمی  جمهـوري  حکومـت  در اراضی احیاء و اريواگذ قانونی الیحه اصالح قانونی الیحه

  26، اجرایی

، 151، دولـت  نظـامی  و عمرانی عمومی، هاي برنامه اجراي براي امالك و اراضی تملک و خرید نحوه قانونی الیحه

172 ،719  

  175، حومه و تهران يشهر آهن راه شرکت سیتأس قانون واحده ماده

  741، 25، قرآنی فرهنگ توسعه منشور

  -هفت چهل و -





  

 و نهادهافهرست نام سازمانها کلیدواژه  

، 295، 294، 282، 263، 260، 259، 245، 232، 230، 84، 44، 43، 42، 36، 33، )سسـات ؤمراکز و م(عالی آموزش

306 ،312 ،324 ،504 ،544 ،745 ،746 ،747 ،749  

  44، اي حرفه و فنی هاي آموزشکده

  40، آیسسکو

  119، 110، 101، 100، 97، ایران معادن و عصنای و بازرگانی اتاق

  554، 323، 203، 161، 143 ،110،142، 102، 101 ،100 ،97،  تعاون اتاق

  235، افتا

  347، اوپک

  587، 570، 569، 560، 143، تعاون توسعه بانک

، 121، 120، 119، 118، 115، 114، 111، 109، 108، 107، 106، 105، 82، جمهوري اسالمی ایـران  مرکزي بانک

122 ،123 ،139 ،140 ،231 ،232 ،245 ،253 ،298 ،299 ،300 ،307 ،321 ،337 ،345 ،346 ،347 ،353 ،

354 ،362 ،365 ،378 ،383 ،384 ،386 ،391 ،399 ،421 ،435 ،436 ،460 ،539 ،565 ،569 ،586 ،587 ،

595 ،617 ،621 ،629 ،672 ،678 ،679 ،689 ،729 ،731 ،736  

  274، 261، 259، 245، سیشنا ایران بنیاد

  72، 71، ایثارگران امور و شهید بنیاد

  231، 191، 26 ،اسالمی انقالب مسکن بنیاد

  38، نخبگان ملی بنیاد

  38بیمه تأمین اجتماعی، 

  739، 337، 138، 98، 63، 67،  62، 56، مرکزي بیمه

  167، )لجستیک( پشتیبانی پارکهاي

  167، )لجستیک( پشتیبانی پارکهاي

  160، 36، 34، فناوري و علم ايپارکه

  163، زمین علوم جامع پایگاه

  166،  30هاي ایثارگران،  تعاونی

  - نهچهل و  -



  

  

  45، 25، العالمیه المصطفی جامعه آموزشی و علمی نهاد

  254، 69، ایران اسالمی جمهوري احمر هالل جمعیت

  680، 72، سازندگی جهاد

  744، 742 ،507، 314، 213 ،80، 46، 36، 33 ، 9 ،)علمیه هاي( حوزه

ــه ، 360، 323، 322، 321، 320، 282، 255، 254، 250، 247، 243، 234، 226، 222، 180، 152، 103، 44، خزانـ

364 ،378 ،379 ،381 ،383 ،384 ،389 ،391 ،392 ،393 ،394 ،395 ،399 ،400 ،412 ،413 ،421 ،422 ،

427 ،429 ،456 ،555 ،556 ،629 ،670 ،719  

، 259، 258، 256، 255، 254، 252، 251، 249، 248، 246، 230، 226، 224، 181، 180، 168، کــل  داري خزانــه

262 ،265 ،266 ،268 ،269 ،270 ،271 ،272 ،285 ،288 ،289 ،290 ،291 ،292 ،295 ،296 ،297 ،328 ،

375 ،396 ،399 ،421 ،435 ،436 ،587  

  385، 211، کشور کل دادستانی

  78، شخوانیپ دفاتر

  33، قم علمیه حوزه اسالمی تبلیغات دفتر

  44، 34، نوردانشگاه پیام 

  748، 747، 544، 313، 306، 258، 255، 230، 199، 160، 45، 42، 38، 37، 34، 23، 9، دانشگاه

  748، اسالمی آزاد دانشگاه

، 259 ،245، 233، 232، 230، 198، 84، 80، 72، 60، 45، 44، 43، 42، 37، 36، 35، 34، 33، 27، 10، هـا  دانشگاه

260 ،263 ،274 ،282 ،294 ،295 ،306 ،312 ،314 ،324 ،504 ،544 ،711 ،745 ،746 ،747 ،748 ،749  

  59، کشور درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاههاي

  90، اقتصاد شوراي دبیرخانه

ــت ، 55، 54، 53، 52، 47، 46، 45، 44، 43، 41، 40، 39، 38، 36، 34، 30، 29، 28، 27، 24، 23، 13، 12، 9، دولــ

57 ،59 ،60 ،63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،72 ،73 ،78 ،79 ،80 ،81 ،82 ،83 ،85 ،87 ،90 ،92 ،97 ،98 ،

99 ،100 ،101 ،102 ،103 ،104 ،105 ،106 ،108 ،115 ،116 ،117 ،118 ،121 ،127 ،128 ،129 ،130 ،131 ،

132 ،133 ،135 ،136 ،138 ،139 ،140 ،142 ،143 ،144 ،146 ،147 ،151 ،153 ،154 ،157 ،158 ،159 ،

160 ،161 ،162 ،163 ،164 ،165 ،167 ،168 ،169 ،172 ،173 ،174 ،181 ،182 ،185 ،186 ،187 ،188 ،  

  -پنجاه -



  

189 ،190 ،191 ،196 ،197 ،198 ،199 ،201 ،203 ،209 ،211 ،213 ،214 ،215 ،219 ،222 ،223 ،224 ،226 ،

228 ،229 ،232 ،233 ،234 ،236 ،243 ،244 ،246 ،247 ،248 ،249 ،250 ،251 ،252 ،253 ،254 ،255 ،

257 ،258 ،259 ،260 ،262 ،263 ،264 ،265 ،266 ،267 ،269 ،270 ،274 ،275 ،276 ،277 ،278 ،279 ،

280 ،281 ،282 ،283 ،284 ،285 ،286 ،287 ،288 ،289 ،291 ،292 ،293 ،294 ،295 ،296 ،297 ،298 ،

299 ،300، 301 ،302 ،304 ،305 ،306 ،307 ،308 ،309 ،310 ،312 ،314 ،315 ،316 ،317 ،318 ،319 ،

321 ،325 ،326 ،327 ،328 ،330 ،333 ،334 ،335 ،336 ،338 ،340 ،345 ،346 ،347 ،348 ،350 ،351 ،

354 ،356 ،357 ،358 ،359 ،360 ،361 ،362 ،363 ،364 ،366 ،368 ،369 ،370 ،372 ،373 ،374 ،375 ،

376 ،377 ،378 ،380 ،385 ،386 ،389 ،394 ،396 ،397 ،398 ،400 ،401 ،402 ،404 ،407 ،408 ،409 ،

410 ،412 ،415 ،417 ،418 ،419 ،420 ،421 ،422 ،426 ،427 ،429 ،430 ،432 ،455 ،456 ،457 ،458 ،

478 ،479 ،482 ،483 ،487 ،488 ،489 ،490 ،493 ،495 ،504 ،512 ،513 ،517 ،520 ،521 ،522 ،526 ،

527 ،531 ،533 ،535 ،539 ،540 ،544 ،549 ،550 ،551 ،552 ،553 ،555 ،556 ،557 ،561 ،562 ،563 ،

564 ،565 ،568 ،569 ،570 ،573 ،574 ،575 ،579 ،580 ،581 ،584 ،586 ،587 ،589 ،590 ،592 ،596 ،

605 ،607 ،609 ،610 ،618 ،619 ،620 ،623 ،631 ،666 ،673 ،675 ،676 ،677 ،678 ،679 ،681 ،682 ،

683 ،695 ،697 ،704 ،711 ،716 ،717 ،718 ،719 ،724 ،725 ،726 ،727 ،729 ،731 ،732 ،733 ،734 ،

737 ،738 ،742 ،743 ،747 ،751  

  213، 211، اداري عدالت دیوان

ــوان ــبات دیــ ــور محاســ ، 428، 422، 414، 413، 412، 411، 410، 408، 407، 405، 398، 385، 384، کشــ

436 ،453 ،610  

  210، کشور عالی دیوان

  62، ایران اسالمی جمهوري انتظامی نیروي رانندگی و راهنمایی

  134، تملیکی اموال سازمان

  321سازمان آب و برق خوزستان، 

  312، 306، 249، اي حرفه و فنی آموزش سازمان

  245، ایران ملی اسناد سازمان

  247، جانبازان امور سازمان

  626، 619، 431، 226، 175، 141، 140، 120، 79، مالیاتی امور نسازما

  -پنجاه و یک -



  

  

  296، 292، 152، 151، 150، 86، اتمی انرژي سازمان

  744، 212، 176، 175، خیریه امور و اوقاف سازمان

  522، 282، کشوري بازنشستگی سازمان

  211، 197، 196، 179، 16سازمان بسیج مستضعفین، 

  750، 719، 680، 461، 460، 459، 367، 354، 353، 350، 349 ،64، بودجه و برنامه سازمان

  624، 596 ،126، 125، 124، 99، بهادار اوراق و بورس سازمان

  396، 324، 313، 257، 256، 252، 249، 246، 233، 214، 44، بهزیستی سازمان

  751، 750، 257، 64، 63، درمانی خدمات بیمه سازمان

  65 ،64، ایران سالمت بیمه سازمان

  678، 630، 596، 590، 126، 125، 124، 99سازمان بورس و اوراق بهادار، 

  51، کار المللی بین سازمان

  214، 212، 211، قانونی پزشکی سازمان

  750، 677 ، 676، 589، 42،  393، 330، 89،  60 ،53، اجتماعی تأمین سازمان

  60، مسلح نیروهاي اجتماعی تأمین سازمان

  40، 30، بدنی تربیت سازمان

  231، ایران برق توسعه سازمان

  WTO( ،131( جهانی تجارت توسعه سازمان

  186، سواحل و دریا عمران و توسعه سازمان

  679، 618، 349، ایران  معدنی  صنایع و  معادن  نوسازي و  توسعه  سازمان

  495، 271، 120، 79، 61، احوال ثبت سازمان

  671، 624، 278، 268، 214، 212، 175، 156، 122، 120، 97، 79، 37، کشور امالك و اسناد ثبت سازمان

  158، 26، کشور آبخیزداري و مراتع جنگلها، سازمان

  694، 576، 313، 223، 113، حسابرسی سازمان

، 478، 431، 349، 310، 273، 220، 189، 188، 186، 185، 184، 182، 142، 131، زیست محیط حفاظت سازمان

689 ،691 ،695  

  312، 285، 278، تولیدکنندگان و کنندگان مصرف حمایت انسازم

  -و دو پنجاه -



  

  596، 593، 591، 586، 585، 584، 583، 582، 577، 311، 127، سازي خصوصی سازمان

  166، اي جاده نقل و حمل و راهداري سازمان

  135، ایران فنی و اقتصادي کمکهاي و گذاري سرمایه سازمان

  744، 41، سیما و صدا سازمان

  258، 243، ایران ملی یعصنا سازمان

  744، 25، اسالمی ارتباطات و فرهنگ سازمان

  731، 618، 562، 480، 349، 258، ایران  صنایع نوسازي و گسترش سازمان

  231، عمومی و دولتی تأسیسات و ساختمانها مجري سازمان

، 262، 261، 260، 258 ،257، 255، 254، 253، 248، 246، 245، 243، 54، کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان

263 ،264 ،268 ،272 ،273 ،274 ،277 ،281 ،282 ،283 ،284 ،289 ،290 ،293 ،294 ،299 ،300 ،304 ،

305 ،307 ،310 ،311 ،314 ،315 ،316 ،317 ،318 ،321 ،329 ،346 ،442 ،444 ،450 ،451 ،454 ،462 ،

466 ،482 ،484 ،485 ،513 ،524 ،531 ،569 ،570 ،574 ،580 ،588 ،592 ،595 ،604 ،673 ،676 ،680 ،

692 ،695 ،751  

  204، 15، ملل سازمان

  103، ایران وري بهره ملی سازمان

  745، 70، 69، جوانان ملی سازمان

  175، مسکن و زمین ملی سازمان

  136، آزاد منطقه سازمان

  29، گردشگري و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان

  159، 156، دامپزشکی نظام سازمان

  156، طبیعی منابع و کشاورزي مهندسی نظام سازمان

  85، کشور برداري نقشه سازمان

  557، 556، ها یارانه هدفمندسازي سازمان

  696، 695، 459، 337، 165، کشوري هواپیمایی سازمان

  15، المللى بین سازمانهاى

  738، 397، 301، 296، 289، 121، دولتی سازمانهاي

  -سهپنجاه و  -



  

  

  406، 405، 253، 252، 234، 183 ،72، سالمیا انقالب پاسداران سپاه

  134، )ره( امام حضرت فرمان اجراي ستاد

  236، 72،مسلح نیروهاي ستادکل

  145، فارس خلیج ستاره

  190، کشاورزي شهرکهاي شرکت

  175، يشهر قطار شرکت

  137، ایران در بازرگانی مشترك بیمه شرکت

  132، ادغام پذیرنده شرکت

  322، 311، 148، 147، توانیر شرکت

  231، ایران نیروي و آب منابع توسعه  شرکت

  231، ورزشی اماکن نگهداري و توسعه شرکت

  231، نقل و حمل زیربناهاي توسعه و ساخت شرکت

  681، 680، 297، ایران صنعتی شهرکهاي شرکت

  231، کشور ریلی نقل و حمل تخصصی مادر شرکت

  169 ،165 ،کشور فرودگاههاي تخصصی مادر شرکت

  251، ایران مخابرات رکتش

  437شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، 

  731، 618، 560، 480، 459، 349، 347، 337، 258، 243، ایران نفت ملی شرکت

  696، 165، ایران اسالمی جمهوري هواپیمایی شرکت

  322اي،  شرکتهاي برق منطقه

  182، سرزمین آمایش شوراي

  322، 249، پرورش و آموزش )هاي(شورا

  141، 101، کشور اصناف شوراي

، 166، 162، 154 ،153 ،149، 148، 146، 145، 144، 143، 135، 131، 130، 128، 107، 106، 90، اقتصاد شوراي

168 ،169 ،183 ،224 ،225 ،272 ،285 ،288 ،304 ،311 ،353 ،354 ،355 ،358، 359، 364 ،407 ،448 ،

453 ،460 ،620  

  - چهارو  پنجاه -



  

  171، 136 ،روستا و شهر اسالمی شوراهاي

  184، اي منطقه توسعه هماهنگی شوراهاي

  265، 264، 261، 180، 179، استان توسعه و ریزي برنامه شوراي

  736، 679، 621، 574، 565، 300، 231، 123، 122، 121، 120، 119، 106، اعتبار و پول شوراي

  746، 745، 744، 743، 25، قرآنی فرهنگ توسعه تخصصی شوراي

  534، 531، 511، 507، 506، 498، 84، 82، ریتمدی توسعه شوراي

  513، 365، 82، دستمزد و حقوق شوراي

  93، 85، آمار عالی شوراي

، 592، 586، 581، 576، 562 ،101 ،اساسـی  قـانون ) 44( چهارم و چهل اصل کلی سیاستهاي اجراء عالی شوراي

595 ،618  

  233، استانها عالی  شوراي

  13، ملى امنیت عالى شوراى

ــور ــالی ايشــ ــالب عــ ــی انقــ ، 744، 743، 741، 740، 506، 307، 294، 38، 33، 28، 25، 23 ،20 ،فرهنگــ

745 ،746 ،747  

  629، 628، 126، بهادار اوراق و بورس عالی شوراي

  64، 63، بیمه عالی شوراي

  66، سالمت بیمه عالی  شوراي

  69، جوانان عالی شوراي

  188، 184، زیست محیط حفاظت عالی  شوراي

  25، قم علمیه حوزه عالی ايشور

  54، اجتماعی تأمین و رفاه عالی شوراي

  348، 59 ،58، 24، غذایی امنیت و سالمت عالی شوراي

  308، 172، 171، 26، معماري و شهرسازي عالی شوراي

  230 ،229 ،37، 35، فناوري و تحقیقات ، علوم عالی شوراي

  348، 58، تغذیه و غذا شوراي

  324، 296، 294، 230، 44، 42، گسترش شوراي

  - پنجپنجاه و  -



  

  

  101، گو و  گفت يشورا

  100، خصوصی بخش و دولت وگوي گفت شوراي

  64، درمانی خدمات بیمه عالی  شوراي

  64، کشور سالمت بیمه عالی  شوراي

  169، دریانوردي و بنادر سازمان عالی  شوراي

ــوراي ــان ش ، 688، 684، 682، 680، 632، 631، 557، 539، 535، 511، 462، 426، 420، 393، 324، 298، نگهب

695 ،718 ،749  

، 189، 185، 182، 175، 174، 173، 172، 171، 170، 158، 142، 139 ،106،108 ،89، 69، 26،29، )ها( شهرداري

192 ،199،211 ،233 ،251 ،261 ،262 ،279 ،286 ،289،293، 308 ،310 ،327 ،328 ،351 ،354 ،371 ،402 ،

427 ،431 ،440 ،456 ،457 ،533 ،554 ،566 ،631 ،675 ،681 ،697،700 ،701 ،706 ،713 ،714 ،715 ،716 ،

717 ،720 ،725 ،726 ،731، 751  

  279، 89، تهران شهرداري

  163، صنعتی نواحی و شهرکها

  160، فناوري شهرکهاي

  535، 525، 282، 53، کشوري بازنشستگی صندوق

  191، عشایر و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق

  531، 525، 524، 64،65 ،53، اجتماعی أمینت صندوق

  570، 253تعاون، ) هاي( صندوق

  731، کشاورزي توسعه صندوق

  436، 435، 117، 116، 114، 108 ،12 ،ملی توسعه صندوق

  161، الکترونیک صنایع توسعه و تحقیقات از حمایت صندوق

  161، نوین صنایع از حمایت صندوق

  570، 143 ،تعاون گذاري سرمایه ضمانت صندوق

  531، 530، 525، 514، 330، 290، 125، 88، 57، 56، 53، بازنشستگی صندوقهاي

  52، گر بیمه صندوقهاي

  64، مسلح نیروهاي درمانی خدمات صندوقهاي

  -ششپنجاه و  -



  

  689، 185، 20، زیست محیط ملی صندوق

  169، )ره( خمینی امام المللی بین فرودگاه

  670، 629، 530، 233، 215، 214، 213، 212، 211، 210، 209، 173، 120، 112، 100، 89، 78، قضائیه قوه

  739، 231، 230، 225، 92، 86، 85، 82، 57، 23، مجریه قوه

  245، 212، ایران اسالمی جمهوري ملی کتابخانه

  396 ،324، 304، 252، 249، 246 ،44 ،)ره( خمینی امام امداد کمیته

  428، 234، 72، اسالمی  انقالب  کمیته

  100،  93، یاسالم يشورا مجلس قتصاديا کمیسیون

  557 ،100 ،93، یاسالم يشورا مجلس محاسبات و بودجه و برنامه کمیسیون

  100، یاسالم يشورا مجلس معادن و عیصنا ونیسیکم

  745، 147، 35، اسالمی شوراي مجلس تحقیقات و آموزش کمیسیون

  80، ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون

  100، اسالمی شوراي مجلس طبیعی منابع و آب کشاورزي، کمیسیون

، 546، 545، 544، 541، 540، 507، 322، 290، 250، 249، 214، 84، 47، 44، 41، 40، پـرورش  و آموزش وزارت

547 ،548 ،746 ،747 ،748  

  307، 80، 78 ،77 ،اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت

  535، 390، 235، 202، 201، 78، 64، 56، اطالعات وزارت

، 181، 180، 167، 140، 138، 131، 121، 119، 118، 108، 107، 88، 64، 62، 30، دارایـی  و اقتصادي امور وزارت

201،220 ،224 ،228 ،231، 233 ،246، 254 ،258 ،264 ،268 ،270 ،275، 277، 278 ،298 ،300 ،302 ،303 ،

304، 310 ،312 ،316 ،317 ،318، 323 ،346، 354 ،361 ،362 ،363 ،364 ،365 ،366 ،369 ،375 ،378 ،

380 ،381، 382، 383 ،384 ،385 ،386 ،388 ،389 ،391 ،392 ،395 ،396 ،398 ،399 ،402 ،408 ،409 ،

410 ،411 ،412 ،413 ،414 ،415 ،416 ،419 ،420، 421، 423 ،425 ،427 ،428 ،429 ،435، 436، 442 ،

461، 477، 495 ،553 ،554 ،555 ،557 ،561 ،562 ،563 ،566 ،567 ،568 ،569 ،570 ،572 ،573 ،574 ،

576 ،577 ،578 ،579 ،580 ،582، 583، 584 ،585 ،586 ،588 ،590 ،592، 593، 594، 595، 596، 597 ،

603، 604، 609 ،611، 618 ،619، 622 ،672 ،679 ،680 ،691  

  522، 369، 269، 205، 204، 150، 25، خارجه امور وزارت

  - هفتپنجاه و  -  -پنجاه و سه -



  

  

، 203، 191، 157، 150، 141، 135، 134، 130، 129، 128، 119، 102، 97، 81، 79، 77، 62 ،13، بازرگانی وزارت

267 ،279 ،303 ،304 ،305 ،306 ،323 ،326 ،361 ،391 ،422 ،438 ،446 ،448 ،552 ،554 ،556 ،567 ،

569 ،595 ،603 ،611 ،620 ،664 ،665 ،666 ،668 ،669 ،670 ،671 ،673 ،678 ،684 ،696 ،697 ،727 ،

730 ،735 ،736  

، 89، 72، 67، 64، 62، 61، 60، 59، 58، 45، 44، 42، 38، 35، 33، 24، پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت

230 ،233 ،250 ،254 ،255 ،258 ،260 ،263 ،272 ،282 ،291 ،294 ،295 ،296 ،306 ،348 ،507 ،517 ،

532 ،744 ،747 ،748 ،750  

  619، 592، 588، 572، 571، 570، 569، 293، 143، 142، 122وزارت تعاون، 

، 297، 296، 292، 275، 269، 266، 265، 168، 159، 158 ،153 ، 157،131، 61، 30، کشـــاورزي جهـــاد وزارت

305 ،308 ،322  

  713، 610، 214، دادگستري وزارت

 ،290، 254، 253، 252 ،250 ،234، 234 ،221، 200، 199، 195، 72، مســلح  نیروهــاي پشــتیبانی و دفـاع  وزارت

291، 405 ،406 ،563  

  562، 329، 328، 327، 307، 280، 269، 169، 168، 167، 166، 62، ترابري و راه وزارت

  590، 531، 525، 313، 234،  64،67، 62 ،61، 54، اجتماعی تأمین و رفاه وزارت

  688، 620، 554، 323، 162، 161، 150، 102، 77، 62، معادن و صنایع وزارت

  306، 260، 171 ،72 ،47 ،45، 44، 43 ،42، 38، 35 ،33،فناوري و تحقیقات علوم، وزارت

  204، 27، 25، اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت

  710، 701، 462، 312، 249، 248، 104 ،51 ،اجتماعی امور و کار وزارت

، 292، 289، 272، 262، 258، 252، 251، 248، 247 ،233، 231، 201، 186، 150، 120، 79، 78، کشـــور وزارت

293 ،310 ،329 ،492 ،697 ،700  

، 700، 698، 681، 675، 466، 293، 275، 175،230، 173، 172، 171 ،86 ،72، 26، شهرســازي و مســکن وزارت

701 ،702 ،705 ،706 ،707 ،709 ،710 ،712 ،713 ،714 ،715 ،716 ،717 ،718 ،727  

  618، 436، 435، 349، 258، 243، 234، 147، 146، نفت وزارت

  321، 311، 293، 273، 272، 155، 154، 153، 150، 149، 148، 147، نیرو وزارت

  715، 683، 682، 589، 235، 89، ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه

  -هشت پنجاه و -



  

، 147، 142، 138، 119، 117، 116، 113، 110، 93، 89، 85، 81، 70، 64، 23، 19 ، 9،12، اسالمی شوراي مجلس

161 ،180 ،182 ،202 ،203 ،205 ،209 ،211 ،213 ،215 ،219 ،220 ،222 ،223 ،230 ،235 ،237 ،243 ،

245 ،262 ،263 ،264 ،288 ،294 ،298 ،311 ،317 ،319 ،323 ،324 ،326 ،385 ،390 ،393 ،401 ،407 ،

410 ،420 ،426 ،429 ،436 ،455 ،462 ،479 ،506 ،511 ،513 ،516 ،528 ،532 ،533 ،534 ،539 ،545 ،

556 ،557 ،558 ،562 ،563 ،583 ،584 ،588 ،592 ،594 ،595 ،603 ،618 ،619 ،620 ،621 ،631 ،632 ،

680 ،682 ،684 ،688 ،727 ،732 ،735 ،744 ،745 ،747 ،749  

  671، 621، 619، 595، 535، 336، 291، 248، 237، 106، 5، نظام مصلحت تشخیص مجمع

  367، 316، 167، 166، 93،  85، 61، 35، ایران آمار مرکز

  504، 486، 316، 294، 59، 46، 26، آموزشی مراکز

  233، جمهوري ریاست خانواده و زنان امور مرکز

  256، 26، درمانی مراکز

  36، 34، رشد مراکز

  81، الکترونیکی گواهی صدور مراکز

  103، وري بهره ملی مرکز

، 65، 64، 63، 62، 58، 56، 44، 43، 25، 24، 19، )یس جمهـور ریزي و نظارت راهبردي ری معاونت برنامه( معاونت

66 ،67 ،70 ،71 ،72 ،77 ،78 ،79 ،83 ،85 ،86 ،87 ،88 ،90 ،91 ،92 ،97 ،98 ،103 ،107 ،121 ،122 ،128 ،

129 ،130 ،140 ،142 ،143 ،145 ،147 ،150 ،151 ،152 ،157 ،160 ،161 ،163 ،167 ،169 ،180 ،181 ،

182 ،183 ،185، 186 ،187 ،188 ،189 ،192 ،198 ،202 ،219 ،220 ،221 ،222 ،223 ،225 ،226 ،227 ،

228 ،229 ،230 ،231 ،232 ،277 ،436 ،457 ،525  

  152، 98، 91، 88، 86، 83،84،جمهور رئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت

  277 ،88، جمهور رئیس مجلس امور و حقوقی معاونت

  36، فناوري و پژوهشی ،عالی آموزش مؤسسات

  324، 306، 282، 260، 259، 230، 44، 43، 42، 35، 34، 33، پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات

  282، 274، 44، تحقیقاتی و عالی آموزش مؤسسات

، 574، 399، 384، 383، 374، 349، 320، 309، 300، 258، 246، 243، 122، 121، 120، 98، اعتبــاري مؤسســات

583 ،618 ،736  

  -نهپنجاه و  -



  

  

  223، ایران رسمی حسابداران جامعه عضو حسابرسی ؤسساتم

، 298، 296، 283، 282، 277، 276، 275، 265، 264، 259، 258، 246، 245، 243، 222، 99، 98، دولتی مؤسسات

309 ،315 ،318 ،349 ،354 ،367 ،371 ،372 ،375 ،376 ،383 ،384 ،386 ،387 ،389 ،390 ،391 ،392 ،

394 ،395 ،396 ،397، 398 ،399 ،400 ،401 ،402 ،404 ،405 ،406 ،407 ،408 ،409 ،410 ،414 ،415 ،

416 ،417 ،418 ،419 ،420 ،425 ،428 ،479 ،480 ،491 ،501 ،561 ،573 ،604 ،713 ،726  

  322نیروگاههاي برق، 

  406، 405، 258، 253، 252، 251، 233، 211، 203، 122، 62، ایران اسالمی جمهوري انتظامی نیروي

  593، 592، 588، 586، 585، 584، 583، 582، 581، 579، 578، 577، 576، 575، 127، واگذاري هیئت

ــت ــران هیئ ، 86، 83، 82، 79، 78، 77، 72، 70، 67، 66، 64، 60، 59، 58، 56، 53، 51، 47، 39، 37، 28، 25، وزی

87 ،90 ،103 ،104 ،109 ،116 ،119 ،122 ،123 ،124 ،128 ،129 ،130 ،140 ،143 ،144 ،150 ،151 ،152 ،

157 ،158 ،159 ،161 ،162 ،163 ،167 ،169 ،170 ،180 ،182 ،184 ،185 ،186 ،187 ،189 ،192 ،198 ،

202 ،221 ،222 ،224 ،225 ،231 ،232 ،234 ،244 ،245 ،246 ،248 ،249 ،250 ،251 ،252 ،253 ،254 ،

255 ،256 ،258 ،259 ،260 ،261 ،262 ،263 ،264 ،266 ،267 ،268 ،269 ،270 ،272 ،273 ،274 ،275 ،

276 ،283 ،286 ،288 ،289 ،291 ،292 ،293 ،297 ،298 ،299 ،300 ،303 ،304 ،305 ،307 ،309 ،310 ،

313 ،315 ،316 ،317 ،318 ،319 ،320 ،321 ،329 ،330 ،346 ،349 ،355 ،357 ،359 ،360 ،361 ،363 ،

367 ،368 ،370 ،371 ،372 ،382 ،386، 389 ،391 ،396 ،398 ،402 ،411 ،413 ،418 ،419 ،420 ،421 ،

425 ،429 ،438 ،439 ،442 ،444 ،450 ،454 ،455 ،459 ،461 ،462 ،476 ،481 ،483 ،484 ،485 ،486 ،

487 ،488 ،489 ،490 ،492 ،495 ،496 ،497 ،498 ،500 ،502 ،503 ،505 ،506 ،507 ،508 ،509 ،510 ،

512 ،513 ،514 ،515 ،516 ،517 ،518 ،522 ،523 ،531 ،533 ،535 ،536 ،537 ،557 ،561 ،563 ،567 ،

568 ،569 ،570 ،572 ،573 ،574 ،577 ،580 ،585 ،588 ،589 ،604 ،607 ،609 ،614 ،617 ،618 ،622 ،

629 ،671 ،673 ،674 ،675 ،676 ،678 ،680 ،689 ،692 ،695 ،697 ،713 ،715 ،732 ،733 ،734 ،735 ،

736 ،737 ،738 ،739 ،750  

  236، حفاظت یگانهاي

  40، یونسکو

  40یونیوك، 

  -شصت -
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